Privacyverklaring
Lotte van Aerle – Professional Organizer
Lotte van Aerle van Lotte van Aerle Professional
Organizer (onderdeel van Van Aerle Projectmanagement
& Communicatie) gaat zorgvuldig om met je
persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de verwerking en
bescherming van je persoonsgegevens in
overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Lotte van Aerle Professional Organizer (onderdeel van
Van Aerle Projectmanagement & Communicatie) is
gevestigd aan de Lepelaarlaan 4, (1241EG) te
Kortenhoef (gemeente Wijdemeren). Ingeschreven bij de
KvK onder nummer 65885688. Je kunt mij bereiken op
06 12227976 en mijn website is www.lottevanaerle.nl
Vastleggen van je gegevens We gebruiken alleen
gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. - Vooren achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - Emailadres - Bankrekeningnummer - Eventueel door jouw
persoonlijk aangeleverde informatie met betrekking tot
jouw hulpvraag.
Gebruik van je gegevens
Je gegevens verwerk ik om diensten te kunnen leveren,
je te kunnen bellen, appen of e-mailen als dat nodig is
voor de uitvoering van mijn diensten, je te informeren
over (wijziging van) diensten en prijzen en betalingen te

kunnen afhandelen. Van Aerle Projectmanagement &
Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als ik
hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik
nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Derden
De gegevens worden nooit zonder je uitdrukkelijke
toestemming verstrekt aan derden. De enige
uitzondering daarop is wanneer ik daartoe verplicht ben
op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Van
Aerle Projectmanagement en Communicatie bewaart
persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld.
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Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd
Van Aerle Projectmanagement en Communicatie neemt
de bescherming van je gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met Lotte van Aerle –
Professional Organizer via info@lottevanaerle.nl
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