Privacyverklaring fem2assist
Verwerkingsverantwoordelijke
fem2assist is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit houdt in dat fem2assist beslist welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. fem2assist is ervoor verantwoordelijk dat uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt.
Persoonsgegevens
fem2assist verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens
die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
fem2assist verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten. Het betreft gegevens die u zelf verstrekt, of
die fem2assist heeft ontleend aan andere (zakelijke) bronnen en social media platforms. Denk daarbij aan
contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren,
contactgegevens die zijn ingevuld op (web)contactformulieren en contactgegevens verstrekt tijdens
kennismakingsgesprekken, bijeenkomsten, seminars etc.
Grondslag van de verwerking
fem2assist moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6
lid 1 van de AVG. Ik verwerk persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen. Dit gebeurt op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden:
toestemming, ter uitvoering van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst,
een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals bijvoorbeeld het verzenden van een
nieuwsbrief.
Delen van persoonsgegevens met derden
fem2assist deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Beveiliging persoonsgegevens
fem2assist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing
en bekendmaking. In geval van vragen over de beveiliging of bij aanwijzingen van misbruik, verzoek ik u
vriendelijk contact op te nemen.
Uw privacy rechten
U heeft het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken
tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contactgegevens
W: www.fem2assist.nl
E: info@fem2assist.nl
T: 06-51356045
KvK: 76905721
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