PRIVACY STATEMENT
Tineke Boot is de Functionaris Gegevensbescherming van Trigger Boost Consulting. Zij is te
bereiken via info@triggerboost.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Trigger Boost Consulting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken met als doel het afhandelen van betalingen of om je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Trigger Boost Consulting maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op een pc
worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website
ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies.
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet
gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De
cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je
browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen we niet garanderen
dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Trigger Boost Consulting 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 of als je jouw persoonsgegevens wil inzien,
wijzigen of verwijderen, neem dan contact op via info@triggerboost.nl
Trigger Boost Consulting bewaart je persoonsgegevens in onze datasystemen niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met een
bewaartermijn van 5 jaar.
Trigger Boost Consulting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
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