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Algemeen
Voor de bescherming van persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in werking getreden. De AVG stelt dat organisaties inzichtelijk dienen te maken
welke persoonsgegevens worden verwerkt, en waarvoor en op welke wijze met persoonsgegevens wordt
omgegaan.
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe KynoVitaal (eenmanszaak op naam van
Sandra Huisman, gevestigd te Hellevoetsluis , KvK 84415541) hier invulling aangeeft.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
! NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
! Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
! Bankgegevens
! IP-adres
Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
! Voor communicatie met jou over de dienstverlening van KynoVitaal
! Voor het aanleggen van een dossier ten behoeve van de dienstverlening van KynoVitaal
! Voor de tenaamstelling van aanbiedingen en facturen
! Voor het voeren van een deugdelijke administratie en archivering
! Voor het technisch beheer en onderhoud van de website
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
KynoVitaal bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor de benodigde gegevens ten
behoeve van communicatie en dossieropbouw is deze bewaartermijn in principe 5 jaar, tenzij langer
bewaren noodzakelijk zou zijn. De bewaartermijn van de nanciële administratie is 7 jaar.
Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?
Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt KynoVitaal gebruik van digitale systemen waarvan opslag
binnen de EU plaatsvindt. Je persoonsgegevens worden verwerkt en gearchiveerd in een beveiligde
(digitale) omgeving. Voor de website wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Delen van persoonsgegevens met derden
KynoVitaal deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derden. Als er voor de dienstverlening - in overleg
met jou - een derde wordt ingeschakeld of geraadpleegd, worden met jouw toestemming (voor de te leveren
diensten alleen noodzakelijke) persoonsgegevens met deze derde gedeeld.
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Jouw persoonsgegevens - jouw rechten
! Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen indien dat
nodig mocht zijn.
! Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen
worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens
niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
! Je hebt het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerken van jouw persoonsgegevens te
verzetten.
! Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je dit kenbaar maken via sandra@kynovitaal.nl.

Cookies op de website
KynoVitaal gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw laptop, computer, smartphone of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.
Heb je vragen?
Heb je vragen of wil je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien of aan te passen, stuur dan
een e-mail naar Sandra Huisman via sandra@kynovitaal.nl.
Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten
we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
KynoVitaal behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en beleid te wijzigingen. De laatste versie van
de privacyverklaring zal tijd op de website worden gepubliceerd.
Laatste versie: 8 november 2021.

