Privacy beleid

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om
met je persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze site en/of services ga je
akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt en waarom.
Your Inner Beauty (hierna te noemen Yib) kan persoonsgegevens over je verwerken,
doordat je gebruik maakt van de diensten van Yib en/of omdat je deze zelf bij het invullen
van een contactformulier aan ons verstrekt.
Waarom heeft Yib gegevens van je nodig?
Yib verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met je te kunnen
opnemen indien nodig. Daarnaast kan Yib deze persoonsgegevens gebruiken in het kader
van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, zoals jouw
deelname aan een van de trainingen.
Welke gegevens zijn dit?
Yib kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
In het volgende deel wordt meer uitgelegd over een aantal specifieke gevallen waarbij er
persoonsgegevens van je verwerkt worden.
Contactformulieren
Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier of via ons e-mailadres, slaan
we jouw bericht en e-mailadres op.
Nieuwsbrief
Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, slaan we jouw naam en
e-mailadres op in Mailchimp om je, maximaal een keer per week, een nieuwsbrief te sturen.
Onderaan de nieuwsbrief vind je altijd de mogelijkheid om je hiervoor weer uit te schrijven.
Je gegevens die hieraan gekoppeld zijn worden dan verwijderd.
Website
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres
van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit

kunnen wij gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin
informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Yib maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen,
zoals Facebook en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees
de privacyverklaring van Facebook en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te
zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Yib maakt op deze
website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je
computer.
Google Analytics
Wij willen graag weten hoe onze website gebruikt wordt door bezoekers en hoeveel mensen
er maandelijks de website bezoeken. Met deze gegevens kunnen wij het gebruik van de
website optimaliseren. Daarom worden er door ons statistiekenpakket, Google Analytics,
cookies geplaatst. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daardoor dus
ook niet persoonlijk herleiden.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie (Privacy beleid Google), waar je
ook het privacy beleid van Google Analytics kunt vinden (Privacy beleid Google Analytics).
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de via ons
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

2. Hoe lang we je gegevens bewaren.
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Het eerste betreft
voornamelijk om je te kunnen informeren over de activiteiten van Yib of om contact met je te
kunnen opnemen met betrekking tot bijvoorbeeld een training van Yib. Je gegevens worden
overigens op jouw verzoek per direct uit onze database verwijderd.

3. Met wie we jouw data delen.
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend met tussenpartijen voor het versturen
van nieuwsbrieven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De partij waar wij op dit
moment mee samenwerken is Mailchimp. Op hun website vind je hun privacy beleid, o.a.
specifiek met betrekking tot contacten, zoals jij: Privacy beleid Mailchimp contacten.
SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze
gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Yib gebruik maakt van een SSL certificaat.

De gegevens worden gemaild naar info@yib-women.nl waar ze vertrouwelijk worden
behandeld en opgeslagen.

4. Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Je kunt een dergelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons
sturen (info@yib-women.nl). Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in
verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden. Wij reageren zo snel
mogelijk op jouw verzoek, maar zeker binnen 4 weken.

5. Het beveiligen van jouw gegevens.
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van
door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@yib-women.nl.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.
Bekijk daarom regelmatig deze verklaring voor een update.
Laatste update: 17 augustus 2018

