Léon van der Weiden

Léon Communicatieve en Sociale Vaardigheden
PRIVACYVERKLARING
De rechtsverhouding tussen u en Léon Communicatieve en Sociale Vaardigheden (Léon) komt tot
stand onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in
overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de
Wet bescherming persoonsgegevens en de Archiefwet.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Léon kan gegevens over u verwerken, doordat U gebruik maakt van de diensten van Léon. De
gegevens worden verwerkt als u deze zelf met Léon deelt. Léon kan de volgende persoonsgegevens
verwerken: - voor- en achternaam – adresgegevens - telefoonnummer - e-mailadres - IP-adres Banrekeningnummer (alleen bij het afnemen van betaalde diensten)
Waarom Léon uw gegevens nodig heeft
Léon verwerkt je persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt. Dat
contact kan zowel telefonisch als schriftelijk, per e-mail of per post plaatsvinden. Daarnaast kan Léon
uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.
Hoe lang Léon uw gegevens bewaart
Léon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Het bewaren van uw gegevens is
nodig om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens met Spiegelvisie hebt gedeeld. Wet- en
regelgeving zijn leidend voor de bewaartermijn van facturen en dergelijke.
Delen met anderen
Léon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leonvanderweiden.nl. Léon zal zo snel
mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Léon wilt u er ook op attent maken dat u de mogelijkheid heeft een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiligen
Léon neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hij neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Léon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst
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over de beveiliging van aan Léon verstuurde persoonsgegevens, neem dan contact met Léon op via
info@leonvanderweiden.nl https://www.leonvanderweiden.nl/ is het adres van de website.
Versie
Bovenstaande privacyverklaring versie 1.0 van Léon Communicatieve en Sociale vaardigheden is
vastgesteld op 1 april 2021. Versie 1.0 is geldig tot er een wijziging plaatsvindt.
Léon van der Weiden
Voorhoevestraat 13
7339AS Ugchelen
KVK 76302776
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