Privacyverklaring Visjen
Visjen, gevestigd aan de Rietbergmate 1, 8014 LN Zwolle, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: www.visjen.nu
Heeft u vragen? Ik (Jenne Minnema) ben te bereiken via info@visjen.nu
Persoonsgegevens die wij verwerken
Visjen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Visjen en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Met welk doel en waarom wij persoonsgegevens verwerken
Visjen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Verzenden van nieuwsbrieven
- Om te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Visjen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Automatisering
Visjen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
- Mailchimp (wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Met deze partner heeft Visjen een
bewerkersovereenkomst)
- Office en WPS
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Visjen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Visjen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Visjen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat.
Gegevens aanpassen of verwijderen
Wilt u dat uw gegevens niet gebruikt worden of verwijderd worden uit één van bovenstaande
programma’s? Mail dan naar info@visjen.nu of neem contact op met Jenne: 06-41 25 36 52
Op deze website staan foto’s van optredens. Soms staat er publiek op afgebeeld. Visjen heeft
toestemming gevraagd om deze foto’s te gebruiken. Mocht u desondanks zelf ongewild zichtbaar zijn
op een foto of iemand kennen die ongewild zichtbaar is? Mail dan naar info@visjen.nu of neem
contact op met Jenne: 06-41 25 36 52 De betreffende foto zal dan worden verwijderd of de persoon
om wie het gaat zal onherkenbaar worden gemaakt.
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