Bescherming van persoonsgegevens
Enjoyinglife.nl is opgericht met het doel belangstellenden te informeren over zelfkennis
en persoonlijke vrede, en hun de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen vanuit de
ervaring hiervan. Om deze doelstelling in de praktijk te kunnen realiseren, verzamelen
en beheren wij persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Wij willen graag
duidelijk zijn over hoe wij met deze gegevens omgaan.
Waar mogelijk wordt iedere belangstellende die persoonsgegevens laat registreren
expliciet geïnformeerd over zowel het doel ervan als de mogelijkheid de gegevens via
een brief of e-mail te allen tijde te laten aanpassen of verwijderen.
In lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens kwamen wij met de vrijwilligers die
namens Enjoyinglife.nl met persoonsgegevens omgaan overeen, dat zij:
▪
▪
▪
▪

bekend en akkoord zijn met de inhoud van deze webtekst;
met de uiterste zorg en accuratesse de benodigde persoonsgegevens verzamelen,
bewaren of beheren en dit niet langer doen dan noodzakelijk is voor het doel;
de interne training dataprotection hebben gevolgd;
een privacyverklaring hebben ondertekend waarin zij zich verplichten al het
mogelijke te doen om de hun toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen.

De zorgvuldig beheerde persoonsgegevens zijn nodig om onderstaande processen naar
ieders tevredenheid te laten verlopen.
1. De thuiscursus
Belangstellenden kunnen dvd’s kopen of huren met de thuiscursus ‘De Sleutels’. Het
beheer omvat NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens.
2. Trainingen
De cursisten kunnen verzoeken om deel te nemen aan een zgn. Sleuteltraining.
Daarna wordt hun de mogelijkheid geboden (periodiek) mee te doen aan ‘opfris’
trainingen. Het beheer omvat NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
3. Nieuwsbrieven
Van de abonnees op digitale nieuwsbrieven worden naam en e-mailadres online
bewaard door een e-mail service provider (ESP), die is beschermd door 256-bit SSL
encryptie. Abonnees kunnen zelf hun gegevens wijzigen of zich uitschrijven.
4. Postmailing
Zeer incidenteel worden belangstellenden via briefpost geïnformeerd over
ontwikkelingen of activiteiten. De mailingdatabase bevat alleen NAW-gegevens.
De laatste postmailing was in 2018.
5. Donaties
De activiteiten die Enjoyinglife.nl ondersteunt, kunnen alleen worden bekostigd
dankzij donaties. De financieel administrateur houdt bij wie wanneer een donatie
doet en beheert een lijst met namen, bedragen en bijbehorende bankgegevens.
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