Privacyverklaring Focus Adventure
Focusadventure, gevestigd aan Sterappelstraat 41, 4421 LE, Kapelle, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: Focusadventure
Website: www.focusadventure.nl
Email: info@focusadventure.nl
Adres: Sterappelstraat 41, 4421 LE, Kapelle
Tel: 06-15047510
Focusadventure 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 Focusadventure verwerkt:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag Focusadventure persoonsgegevens
verwerkt
Voor- en achternaam worden gebruikt om je bij naam aan te spreken tijdens een workshop,
tijdens een intakegesprek, tijdens het telefonisch doorgegeven van adhoc informatie m.b.t. de
workshop.
Adresgegevens wordt gebruikt voor het kunnen toezenden van bestelde diensten uit de shop.
Telefoonnummer wordt enkel gebruikt om adhoc informatie en/of wijzingen te geven m.b.t.
de workshop
E-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van:
-Bevestiging inschrijving
-Bevestiging definitieve deelname
-Evt. wijzingen mb.t. de workshop, locatie, tijdstip, weersveranderingen en/of ontbreken van
onderwerpen
-Verzenden van hand-out
-Verzenden nieuwsbrief
Je e-mail adres wordt niet aan derden gegeven.
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Bankgegevens wordt gebruikt voor:
-Het afhandelen van jouw betaling m.b.t. evt. restitutie(s)
-Het afhandelen van jouw betaling m.b.t. verlenen van diensten uit de shop
Je bankgegevens wordt niet aan derden gegeven.
Hoe lang Focusadventure persoonsgegevens bewaart
Focusadventure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Afmelden voor het (nog langer) ontvangen
van de nieuwsbrief wordt door de ontvanger via info@focusadventure doorgegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Focusadventure gebruikt
Focusadventure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe Focusadventure persoonsgegevens beveiligt
Focusadventure 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
info@focusadventure.nl

Hoe Focusadventure omgaat met portretrecht
Focusadventure kan tijdens de workshops aan de deelnemers vragen of het is toegestaan
om een zgn. actie-foto te maken en of het is toegestaan deze voor doeleinden te gebruiken
op internet m.b.t. facebook en/of blog
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