Privacy verklaring
Over Kidsvoeding
Kidsvoeding is een initiatief van Viviènne Vernooij-van Nisius.
Intellectuele eigendommen
Ik heb de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en alle (gratis)
producten/programma’s en diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud
geheel/gedeeltelijk te gebruiken voor je eigen online platform, social media en andere
online kanalen.
Privacyverklaring
Kidsvoeding kan persoons- en medische gegevens verwerken, omdat je gebruik maakt
van de diensten van Kidsvoeding en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website kidsvoeding.nl hebt verstrekt.
Kidsvoeding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• IP – adres
• Bedrijfsnaam
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over activiteiten op deze website
Waarom zijn deze gegevens nodig?
Kidsvoeding verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen
nemen wanneer je dat wenst. En/of om je schriftelijk (per e-mail of post) bericht te
kunnen geven als je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Kidvoeding jouw
persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van en met
jou overeengekomen opdracht/consult/traject/programma. Dit kan bestaan uit
voeding- en suppletie gerelateerde dienstverlening of het verzenden van een
nieuwsbrief per mail.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Kidsvoeding respecteert de privacy van alle bezoekers van de
website www.kidsvoeding. Er wordt dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om
gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die
niet met onze diensten te maken hebben. Hierbij houdt Kidsvoeding zich aan de eisen
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze
privacyverklaring geldt wanneer je onze website bezoekt en wanneer je een beroep doet
op onze producten en diensten. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens
rechtmatig verwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen
onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op alle
verwerkingen.
Beveiligde verbinding
Alle gegevens die je met Kidsvoeding deelt via de website wordt via een beveiligde
verbinding (SSL) aan Kidsvoeding verstuurd.
Google Analytics

Kidsvoeding maakt gebruik van een statistiekenpakket, Google Analytics, en hiermee
worden cookies geplaatst. Kidsvoeding wil graag weten hoe bezoekers de website
gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat het gebruik
geoptimaliseerd kan worden. Kidsvoeding wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd
wordt, echter om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we goede
statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je kan daarom nooit
persoonlijk herleid worden.
Cookies
Kidsvoeding maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een
website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website
bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek
aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn
aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van
jouw surfgedrag. Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze
website te verbeteren.
Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:
• Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen
van) mijn website.
• Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van
deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics website
statistieken.
Voordat er cookies geplaatst worden op jouw computer, zal er altijd eerst toestemming
gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie je bij het eerste bezoek aan
Kidsvoeding.nl een cookiemelding. Je kan hierbij aangeven of je akkoord gaat met het
gebruik van cookies en je kunt een keuze maken tussen welke type cookies je wel/niet
accepteert.
Bewaartermijn
Kidsvoeding bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet
in? De gegevens die je hebt verstrekt zodat ik contact met jou kan opnemen, worden
bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang
je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaart Kidsvoeding gegevens maximaal 3 jaar
na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die worden 7 jaar bewaard in
verband met wettelijke verplichtingen.
Gegevens inzien aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@kidsvoeding.nl en ik
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Kidsvoeding wijst
er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Kidsvoeding behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Gegevens Kidsvoeding
Kidsvoeding
Viviènne Vernooij-van Nisius
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3941 GB Doorn
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Kamer van Koophandel nummer: 81018835
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