
Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken wanneer je van onze
diensten gebruik maakt, wordt in deze privacyverklaring uitgelegd. Aan de bescherming en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens hechten we veel waarde, daarom is het belangrijk dat we uitleggen waar we deze voor nodig
hebben en hoe we ze gebruiken.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt

Voor- en achternaam | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres | Trouwdatum | Geboortedatum
Bankrekeningnummer | Dieetwensen | Gastenlijsten | Godsdienst | Etnische afkomst | Gezondheid
Overige persoonsgegevens die actief/telefonisch/ per email verstrekt worden.

Voor het volgende doel verwerkt MijnWeddingplanner jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet langer bewaard, dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelen.
Mijn Weddingplanner gebruikt jouw gegevens om deze in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Jouw gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de door jou te ontvangen facturen,
afkomstig van Mijn Weddingplanner. Wij gebruiken jouw gegevens om je te kunnen bellen/whatsappen/
e-mailen/ post en pakketjes te sturen om onze dienstverlening tui te kunnen voeren.
Jouw gegevens worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhanden van
administratie en belastingaangifte.

Persoonsgegevens delen met derden

Zonder toestemming worden jouw persoonsgegevens niet door Mijn Weddingplanner verstrekt aan derden.
Wanneer er toestemming wordt gegeven om persoonsgegevens te delen met een ander bedrijf, dan zal dit gaan
om contactgegevens.

Corrigeren/Verwijderen gegevens

Je hebt het recht persoonsgegevens in te zien/corrigeren en/of verwijderen. De toestemming die je hebt
gegeven m.b.t. gegevensverwerking mag je ten alle tijden intrekken. Ook kun je een verzoek indienen om
persoonsgegevens waar wij over beschikken in een digitaal bestand, over te dragen naar een door jou
genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bewzwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijnweddingplanner.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
van inzag door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Wij vragen je in de deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart te maken. Op
deze manier bescherm je je privacy.

Beveiliging persoongegevens

De bescherming van jouw gegevens worden door Mijn Weddingplanner serieus genomen. Mijn Weddingplanner
neemt passende maatregelen om misbruik/verlies/onbevoegde toegang/ ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mijnweddingplanner.nl Mijn Weddingplanner maakt op haar
website gebruik van cookies, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische funcionaliteit van de website.

Social media

Communicatie via de verscheidene social mediakanalen (Instagram, Facebook, Whatsapp, LinkedIn) en het delen
van privacygevoelige informatie, is jouw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van
toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte data. We wijzen je er op dat veel
social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie.
De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. Wij raden je aan om de privacyverklaring van
deze socialmedia mediakanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring (Versie 1) gaat in per 5 mei 2021. Mijn Weddingplanner behoudt zich het recht
voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Contactgevens

Jolijn Tigchelaar
Papiermolen 11, 1622KT Hoorn
T: +31 6 46 60 32 28 | E: info@mijnweddingplanner.nl | www.mijnweddingplanner.nl


