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Bedankt dat je onze websites www.mindpower.nl en/of www.couplepower.nl van tijd tot tijd bezoekt.
Je hebt je via de site aangemeld voor de nieuwsbrief, of voor een gratis e-boek, gratis test, product/dienst
aanschaffing of een aanvraag gedaan voor verdere informatie. En/of een persoonlijke ontmoeting bij een
presentatie, evenement of andere gezamenlijke activiteit. Daarbij heb je online of offline persoonlijke
gegevens aan ons gegeven.
Jouw gegevens worden door ons zeer zorgvuldig, volledig vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens uitsluitend en alleen voor het verstekken van af en toe wat
informatie over onze activiteiten aan jou. Je zult nooit informatie van of via een ander dan MindPower en/of
CouplePower ontvangen. Als jij informatie aanvraagt via het contactformulier, gebruiken alleen wij jouw emailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er
eventueel bij vermeld hebt, komt in een ‘secured’ mailbox bij ons terecht en gaat nooit ergens anders
naartoe en wordt vernietigd als jij daarom vraagt of als wij de betreffende activiteit beëindigd hebben.
Over welke persoonsgegevens gaat het hier precies?
Doordat je de website(s) bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van onze diensten,
worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam e-mailadres en soms adresgegevens,
telefoonnummer, IP-adres en gegevens over jouw activiteiten (en jouw vraag aan ons).
Waarom worden persoonsgegevens opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om mogelijk een dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Wij gebruiken jouw naam en contactgegevens uitsluitend om af en toe contact te onderhouden en je te
informeren over onze activiteiten. Mogelijke telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk
vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om af en toe nieuwsbrieven te versturen en/of
statistieken bij te houden van website bezoek.
Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet gedeeld met en/of verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om
uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een
mens).
Worden je gegevens met derden gedeeld?
Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals
redelijke bedrijfsuitoefening zoals boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met
adresgegevens als er een factuur verstuurd is aan jou.
Nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
Je gegevens zijn constant goed en volledig beveiligd
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Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan van toepassing is om jou af en toe te informeren over onze activiteiten, ideeën en
inzichten. Er is één uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie,
inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem a.j.b. contact met ons op en wij maken het direct in orde. Mocht je toch iets mis gaan, ondanks onze
zorgvuldigheid en inzet, dan kun je uiteraard bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd bij nieuwe wettelijke ontwikkelingen.
De meest actuele versie staat steeds op onze website(s) en onderaan onze e-mails.
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