Privacyverklaring
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
M8 Communicatie verwerkt alleen die persoonsgegevens die je zelf invult op het contactformulier op onze website of
tijdens workshops/trainingen/lezingen/coaching.
Wij verwerken niet meer dan de volgende persoonsgegevens:
– voor- en/of achternaam
– e-mailadres
– (eventuele) adresgegevens
– (eventueel) telefoonnummer
– (eventuele) bedrijfsnaam
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken je persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact op te kunnen nemen, zowel via email als telefonisch.
Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang je klant bent bij M8 Communicatie.
Delen met anderen?
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.
In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en de gegevens die jouw
browser automatisch meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen. M8 Communicatie heeft hier geen invloed op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar contact@m8communicatie.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
je verzoek reageren.
Nieuwsbrieven
Maximaal 12 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven sturen wij naar iedereen die een boek heeft
aangeschaft, een workshop/training/lezing/coachingstraject heeft gevolgd of zich via onze site heeft aangemeld voor de
nieuwsbrief. Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van MailChimp. Deze organisatie is gevestigd in de
VS vandaar dat de data buiten de EU wordt gebracht. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met
MailChimp. Zodra jij je afmeldt voor onze nieuwsbrief, verwijderen we ook jouw contactgegevens binnen het
mailingssysteem. In elke nieuwbrief staat een link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door
ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via contact@m8communicatie.nl.
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