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Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Getallenkracht verzameld worden. Het is
daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring. Ik, Karlijn Hellings,
eigenaar van Getallenkracht heb deze privacyverklaring opgesteld en ben verantwoordelijk
voor gegevens die binnenkomen bij Getallenkracht.
Getallenkracht is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer: 77763971.
Getallenkracht werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen
op verzoek
kosteloos worden toegezonden.

Getallenkracht
www.getallenkracht.nl
info@getallenkracht.nl

Doel gegevens
Verwerking persoonsgegevens door Karlijn Hellings. Karlijn Hellings, Getallenkracht kan
persoonsgegevens van jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten
van Getallenkracht bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Getallenkracht kan de
volgende persoonsgegevens verwerken: Contactgegevens: Volledige Voor en achternaam- en
contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren
over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete
toestemming hebt gegeven, voegt Karlijn Hellings de contactgegevens toe aan de lijst van
abonnees.
Op het moment dat jij je aanmeldt voor mijn E-book of mijn Nieuwe Maanplanner download,
wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen
de server.
Betaalgegevens: Getallenkracht gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en
persoonsgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Bewaartermijn
Getallenkracht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor Getallenkracht jouw persoonsgegevens
verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals
offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één
(1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Karlijn Hellings jouw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@getallenkracht.nl
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Getallenkracht,
verzoekt Getallenkracht om zo snel mogelijk contact op te nemen.

Intellectuele eigendommen
Wij hebben de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al onze
(gratis) producten en diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud geheel/gedeeltelijk te gebruiken
voor je eigen online platform, social media en andere online kanalen

Websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe
websites en organisaties. Getallenkracht draagt geen verantwoordelijkheid
voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.
Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen
de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat
jouw verbinding met de website van Getallenkracht privé is. Je herkent deze beveiliging aan het
groene slotje voor de url.

Cookies
Getallenkracht maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten
cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op
de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden
herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten
werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het
gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer
toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
getallenkracht maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking
van de Website. Getallenkracht maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service
(zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Getallenkracht inzage in het bezoek aan de Website
door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan
Getallenkracht de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de
Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google Analytics
https://policies.google.com/privacy
lDe informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen
informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde
Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Getallenkracht heeft
hier geen invloed op.

