Privacybeleid Wie is of wat is Mijn website-adres is: https://thenextlevelofhealing.nl. Wanneer je in
deze verklaring ,thenextlevelofhealing(.nl) ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn ’Auteur/coach/Monica Naeyaert/
tnlhealing thenextlevelofhealing, leest, dan wordt het bedrijf Thenextlevelofhealing/TNLHEALING
bedoeld. Ik hecht grote waarde aan je privacy en wil je daarom aanraden om deze privacyverklaring
zorgvuldig door te lezen. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met de verwerking van jouw
persoonsgegevens Mijn verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke
vrijstellingsregelingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel: de AVG).
Hierdoor hoef ik de verwerking niet aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het blijft voor
mij mogelijk om deze privacyverklaring aan te passen. De verklaring die je nu leest is voor het laatst
bijgewerkt op Op dit moment zijn er nog geen kvk gegevens vanwege thenetlevelofhealing.nl nog in
begin stadia is van opstarten. zodra de diensten actiever gaan worden sluit TNL Healing zich aan bij
de kvk. Startende ondernemers zijn in begin stadia nog niet verplicht voor een kvk registratie.zolang
het onder een bepaalde stadia blijft.Thenextlevelofhealing.nl gaat verandwoord met jou gegevens
om en het blijft alleen bij een voornaam en E-mail adres en door derden zoals
Pumbo/boekenbestelen.nl eventueel je rekening nummer (IBAN)facturatie en adress gegevens. Om
te beginnen worden je persoonsgegevens verwerkt als je met mij/thenextlevelofhealing een
overeenkomst sluit. De persoonsgegevens heb ik nodig om contact met je op te nemen en om onze
overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens
ik hiervoor nodig heb. Dit zijn je naam en e-mailadres. Wanneer je hebt aangegeven dat je graag
nieuwsbrieven wilt ontvangen, worden deze naar jouw e-mailadres verstuurd. Je kan je natuurlijk
altijd afmelden voor deze nieuwsbrieven, hiervoor kan je een bericht sturen naar
contact@thenextlevelofhealing.nl De toepasselijke rechtsgrond voor het verwerken van je
persoonsgegevens is de rechtsgrond dat het verwerken noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst. Je persoonsgegevens worden opgeslagen zolang onze overeenkomst loopt, na het
eindigen van de overeenkomst worden je persoonsgegevens verwijderd.Ik maak ook gebruik van de
diensten Mailblue Nl versie van Active Campaign. (Mailblue)Active Campaign is een emailmarketing
systeem waarmee je gepersonaliseerde massa e-mailmarketing kunt toepassen. Hiermee bedoel ik
dat ik automatisch een mail kan sturen naar een grote groep mensen, maar daarbij wel rekening
wordt gehouden met de interesses van een individueel persoon. Hiervoor verzamel ik de volgende
gegevens: Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij en van derden verwerken: Voor- en
achternaam E-mailadres Adresgegevens IP-adres Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Details over diensten die gekocht zijn Gegevens over jouw activiteiten op onze website Met welk
doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Thenextlevelofhealing en
derden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw
betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te informeren over wijzigingen
van onze diensten en producten – Om diensten bij je af te leveren – omdat we aangesloten zijn bij
betaalplatvorm Paypro van derden verwerkt ook zoals persoonlijke gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte. Contactformulieren contact@thenextlevelofhealing.nl Hostnet De email van thenextlevelofhealing wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren
of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Cookies
Thenextlevelofhealing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Thenextlevelofhealing.nl gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw
inschrijvingen en of bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.En voordat je voor een nieuwsbrief of
content heb gekozen te willen ontvangen vooraf wordt je gevraagd akkoord te gaan met de privacy
beleid en voorwaarden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/ Ingesloten
inhoud van andere websites Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten
(bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt
zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen
data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie
met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een
account hebt en ingelogd bent op die website. Analytics Google analitics De website van
thenextlevelofhealing verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met
Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke
gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel
bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is
om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. Facebook social media
Met wie we jouw data delen Mailblue NL partner van Active campaign En Pumbo/boekenbestellen.nl
betaalplatvorm en facturatie Hoe lang we jouw data bewaren Thenextlevelofhealing.nl bewaart je
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Thenextlevelofhealing hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > Tot uitschrijving > Bij aanmelding voor de
mailinglijst wordt er regelmatig content verzonden. Je kunt je op ieder moment uitschrijven. Na
uitschrijving worden jouw gegevens verwijderd. Om te voldoen aan de belastingwet moeten wij
factuurgegevens gedurende 7 jaar kunnen aantonen. Ook kun je je klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Hoe dit precies moet, wordt uitgelegd op
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- Welke rechten je hebt over je data Je hebt het
recht om je persoonsgegevens,te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens.Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Laat het even weten aan mij
via contact@thenextlevelofhealing.nl Waar we jouw data naartoe sturen Mailblue (Nederlandse
active campaign) Jouw contactinformatie Naam: Monica Voor contact Info@thenextlevelofhealing.nl
Aanvullende informatie Hoe we jouw data beveiligen De website Thenextlevelofhealing. neemt de
bescherming van jouw gegevens serieus en 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 of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via contact@thenextlevelofhealing.nl website thenextlevelofhealing is

beveiligd met een SSL certificaat en derden zijn ook goed beveiligd voor data overdracht en
betalingen. Mijn website heeft een SSL-certificaat (te herkennen aan het https:// aan het begin van
de url), waardoor je gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Verwijzing naar
andere websites Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat
mijn website links bevat naar andere websites, die niet van mij zijn en/of niet door mij worden
beheerd. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt
de privacyverklaring van die website. Het is verstandig om deze dan ook goed te lezen. Ik ben
namelijk niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe website(s) of voor de privacyverklaring
op deze website. Jouw privacyrechten Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie, verwijdering of
beperking van het verwerken van je persoonsgegevens. Van welke derde partijen we data ontvangen
Mailblue dat is een NL partner van Active campaign een E-mail service Boekenbestellen.nl (Pumbo)
Hostnet Gebruiken alleen voor naam en E-mail adress voor marketing doeleinden zoals
nieuwsbrieven versturen en informatie weggeven en het kenbaar maken van diensten die gekocht
kunnen worden of gratis in ontvangst nemen. Betaal platvorm : boekenestellen.nl Voor spelfouten en
of ontbrekende punten meld het graag aub zodat we het snel kunnen verbeteren
contact@thenetlevelofhealing.nl

