Privacyverklaring
Carole Donkers | Creators 4 Humanity, hierna te noemen CADO | C4H, acht een zorgvuldige
omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij staan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt, centraal.
CADO | C4H, gevestigd op Hertog Karellaan 30, 5431 GX Cuijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens.
Contact gegevens bedrijf
Naam bedrijf: Carole Donkers | Creators 4 Humanity
KvK nummer: 77837789
Websites:
www.caroledonkers.com | www.therhythmsofafrica.com
E-mails:
hartkrachtnu@gmail.com | creators4humanity@gmail.com
Telefoon:
+31 (0)6 – 42 86 85 75
Contactpersoon en functionaris gegevensbescherming: Carole Donkers
Inhoud privacyverklaring
In deze privacyverklaring volgt een uitleg welke persoonsgegevens worden verzameld en
gebruikt en met welk doel. Dit brengt met zich mee dat:
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
U om uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als uw gegevens toch voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen waarmee de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens verstrekt worden aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Rechtsgrond
CADO | C4H verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
•

•

Toestemming van de betrokkene
(NB: Deze privacyverklaring is online beschikbaar via de websites van CADO | T4H en
hiermee wordt voorzien in informatie en de plicht daartoe).
Specifieke doeleinden, zoals de uitvoering van - of met het oog op het uitvoeren van een dienst.

Specifieke doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt
CADO | C4H verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•

•
•
•

Uitvoering van aangeboden dienstverlening in de vorm van onder andere (online)
lezing, coaching, sessies, workshops/creatiecirkel, ontwikkelingsreizen en retreats.
Verzenden van informatie waar u om heeft gevraagd via het achterlaten van
persoonlijke gegevens via de website.
Onderhouden van contact, bellen of per mail, naar aanleiding van een bericht en
achterlaten van persoonlijke gegevens via de website.
Afhandelen en verzenden van facturen.
Per e-mail verzenden (met uw toestemming) van updates in de Expeditie in The
Rhythms of Africa (www.therhythmsofafrica.com) en eventuele nieuwsbrieven
(www.caroledonkers.com), inclusief informatie over diensten of producten.
Het optimaal laten functioneren van de website.
Bijhouden van gebruikersstatistieken van de website. Dit gaat om generieke
rapportages en kunnen niet herleid worden tot individuele bezoeken.
Het behandelen van vragen en klachten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor de nieuwsbrief via www.caroledonkers.com
De nieuwsbrief via www.caroledonkers.com biedt verdieping van onderwerpen, inclusief
informatie over diensten en producten. U kunt zich hiervoor op ieder moment uitschrijven.
•
•

Naam
E-mail adres

Voor de Expeditie in The Rhythms of Africa via www.therhythmsofafrica.com
Een Follower, Creator of Sponsor ontvangt dat wekelijks inspirerende updates die uit het
leven in Ghana gegrepen zijn. U kunt zich hiervoor op ieder moment uitschrijven.
•
•

Naam
E-mail adres

Voor de lezing, creatiecirkel, (online) sessies, Reconnectie retreats + The Creator in You en
sponsoring:
•
•
•
•
•
•

Naam
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt om u een factuur te sturen en contact met u te kunnen
onderhouden in relatie tot de uitvoering van de dienstverlening.

De gegevens van een Creator of Sponsor via www.therhythmsofafrica.com worden gedeeld
met Uitgeverij van Brug voor het opsturen van het boek Dit is mijn ware Afrika.
Voor de retreats
Bovengenoemde informatie, inclusief:
•
•
•

Kopie van uw vliegticket of gegevens van uw vlucht
De maatschappij waarbij uw reisverzekering is afgesloten, inclusief het polisnummer
Naam en telefoonnummer(s) van personen die gebeld kunnen worden in geval van
calamiteiten

Deze informatie wordt gebruikt om uw reis te kunnen organiseren en faciliteren en als u,
tijdens het Reconnectie retreat, onverhoopt niet in staat bent zelf contact op te nemen.
In het geval CADO | C4H samenwerkt met een organiserende partij in de vorm van een
reisorganisatie, zullen deze gegevens aan hen door gegeven worden. U wordt hier vooraf in
gekend en over geïnformeerd. Uw gegevens worden enkel verstrekt voor het doeleinde; om
uw reis optimaal te kunnen verzorgen en organiseren.
De organiserende reisorganisatie valt onder verantwoordelijkheid van CADO | C4H met
betrekking tot het beschermen en verwerken van uw persoonsgegevens. CADO | C4H heeft
met deze partij een overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevens bescherming (AVG) stelt.
Tijdens de Reconnectie retreats kan foto- en videomateriaal gemaakt worden. Beeldmateriaal
waarop u met uw gezicht zichtbaar bent, zal niet zonder uw toestemming gepubliceerd
worden op het web of in een andere vorm ter beschikking gesteld worden aan derden.
Delen van persoonsgegevens met derden
•

•

CADO | C4H kan persoonsgegevens met derden delen, maar doet dit uitsluitend als
dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. Dit is van toepassing bij
aankoop van The Creator in You, het sponsorship en bij de Reconnectie retreats.
CADO | C4H sluit een overeenkomst met een partij die voldoet aan de eisen die de
algemene verordening gegevens bescherming (AVG) stelt.
CADO | C4H verkoopt gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn
CADO | C4H bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden op grond
van een wettelijke regeling of bepaling.
Beveiliging
CADO | C4H neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Veiligheidsprocedures voorkomen dat onbevoegden toegang
krijgen tot persoonsgegevens (bijvoorbeeld gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u
uw persoonsgegevens digitaal invoert).
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens
welke u aan CADO | C4H heeft verstrekt. Contactgegevens van eigenaar Carole Donkers
staan boven in dit document. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel daarvan) door CADO | C4H of samenwerkende derde partijen
Wijzigingen privacyverklaring
CADO | C4H behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen.

Carole Donkers,
Cuijk, 1 november 2020.

