PRIVACY VERKLARING
ZINTOBEING Diamond Astrology, gevestigd aan Paltrok 59, 1035 AH Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.zintobeing.com - te bereiken via info@zintobeing.com
Monique Leurink is de oprichtster van ZINTOBEING Diamond Astrology,
te bereiken via diamondastrology.monique@zintobeing.com
Persoonsgegevens die wij verwerken:
ZINTOBEING Diamond Astrology verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
Voor- en achternaam of initialen – geboortegegevens – adresgegevens –
telefoonnummer – e-mailadres
Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je voornaam, achternaam en geboortegegevens gebruiken we voor het inschrijven als
aanvrager voor een horoscoop sessie, als deelnemer aan een workshop of student van één
van onze opleidingen – je telefoonnummer om je te kunnen bellen indien nodig – je emailadres om je te kunnen e-mailen voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven,
of om je uit te nodigen voor deelname aan onze activiteiten. Je adresgegevens als je een
factuur van ons ontvangt. Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming
om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wanneer jij ons
contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te
kunnen voorzien. De persoonlijke gegevens die je invoert op ZINTOBEING Diamond
Astrology worden altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
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Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
ZINTOBEING Diamond Astrology zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen
en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn
verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken die inbreuk
kunnen maken op je privacy.
Communicatie
Wanneer je ons een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van
ZINTOBEING Diamond Astrology.
Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk
aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudprogramma bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om
aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het
verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat
de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
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Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna wij je gegevens zullen verwijderen. Het intrekken van deze toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw
toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw
persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou
verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist,
onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te
wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw
persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de
verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het
overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of overdragen door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via; info@zintobeing.com
ZINTOBEING Diamond Astrology wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
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