Privacy beleid
RYB, Remodeling your Business
WIJ BORGEN UW PRIVACY
Wij verzamelen voor uitsluitend ons relatiebeheer, onze samenwerking en het versturen van berichten
uw persoonsgegevens. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vertellen graag wat voor
gegevens dit zijn en wat we hiermee doen.
WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS





relatiebeheer van vaste en potentiele klantrelaties: het bedrijf, uw functie, het adres van het
bedrijf en uw email adres
via google analytics worden gegevens automatisch anoniem verzameld
via social media is er contact op het moment dat uw met ons verbonden bent en bepaalt u zelf
wat u wel/niet ontvangt of laat zien conform uw eigen privacy richtlijnen
bedrijfsinformatie dat nodig is voor het kunnen creëren en implementeren van onze diensten De
persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door Marion Berendsen, eigenaar van
Remoddeling your Business.

De persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door Marion Berendsen, eigenaar van Remodeling
your Business. De hostingpartij van de website heeft wel inzage in de site. De persoonsgegevens en/of
bedrijfsinformatie wordt bewaard zolang we samenwerken of het moment dat er een verzoek
binnenkomt dat de samenwerking wordt beëindigd of er een wens is om geen berichten meer te
ontvangen.
INFORMATIE REMODELING YOUR BUSINESS
Emailadressen: marion.berendsen@ryb.nu / info@ryb.nu.
Kamer van Koophandel 50406981
Adres: Ringlaang 50 / 6961 KL Eerbeek
Telefoonnummer Marion Berendsen: 06 – 498 488 50
RECHTEN





Recht op inzage: het is mogelijk om in te zien welke persoonsgegevens er zijn als u hier zelf
vraagt
recht op rectificatie: het is mogelijk dat er een fout in de persoonsgegevens is ontstaan. Of door
een foutieve aanlevering of een verkeerde verwerking. Dan kant u vragen om rectificatie
recht op indienen van een klacht: als u een klacht wilt indienen dat kan via Autoriteit
Persoonsgegevens
recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als u wilt dat de gegevens niet meer worden
gebruikt is het uw recht dit aan te geven en deze zullen dan nooit te nimmer meer worden
gebruikt

De bedrijfsinformatie die bij ons ligt voor het kunnen creëren en implementeren van onze diensten blijft
te allen tijde bij ons. Deze wordt niet gedeeld met derden uitsluitend bij de partners van Remodeling
your Business die voor u werken via ons. Bijvoorbeeld voor de implementatie of vervanging. Elke partner

van Remodeling your Business tekent een samenwerkingscontract waarbij zij tekenen voor
geheimhouding enerzijds en anderzijds het niet delen van bedrijfsinformatie aan derden. Dit contract is
inzichtelijk. Voor onze samenwerking wordt dit opgenomen in het contract.
VRAGEN?
Mocht u nog vragen hebben verneem ik het graag. Is iets onduidelijk ook. Wij borgen uw privacy
Met vriendelijke groet,
Marion Berendsen

Eerbeek, augustus 2018

