
Privacyverklaring
Natuurlijk Cindy, versie 17-07-2021

1. Inleiding:
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken, wanneer je contact met
ons legt, als we een overeenkomst aangaan, een overeenkomst hebben of een overeenkomst met je
hebben gehad. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw
rechten zijn met betrekking tot de verwerking.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is en doen er dan ook
alles aan om jouw privacy te waarborgen. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens
om en houden ons bij het verwerken van jouw gegevens dan ook aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:
Opsteller van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is
Natuurlijk Cindy (info@natuurlijkcindy.nl), gevestigd te Ysselsteyn, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 82596654.

3. Links en software:
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Daarnaast maken wij ook gebruik van
applicaties van derden (bijv. Facebook, Whatsapp, Instagram). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud of de privacy bescherming van deze websites of applicaties. We adviseren jouw dan ook om
altijd de privacy verklaring van de betreffende website of applicatie te lezen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Wij verwerken en gebruiken alleen de noodzakelijke gegevens, welke afhankelijk zijn van jouw relatie
met ons. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum,
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens over historische
deelname en gegevens over jouw activiteiten op onze website.

5. Waarom wij persoonsgegevens gebruiken en verwerken
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, afhankelijk van jouw relatie met ons, vooral om met jouw in
contact te komen en te kunnen blijven, maar ook om de ervaringen van onze diensten te kunnen
verbeteren. Denk hierbij aan doelen als: het uitvoeren van opdrachten, het verzenden van
nieuwsbrieven of mailings, het beheren van een financiële administratie en het monitoren van
websitebezoek. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het specifieke doel waarvoor de
gegevens zijn verwerkt. Veelal zullen wij jouw gegevens voor een minimale termijn moeten bewaren
ten behoeve van wettelijke en fiscale doeleinden. In die gevallen zullen we alleen de gegevens
bewaren die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij ons. Wij delen jouw
persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is in het kader van het uitvoeren van de
overeenkomst met jouw en om te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.



Wanneer wij derden inschakelen, beschouwen we deze als verwerker van jouw persoonsgegevens en
hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de gestelde eisen
van de AVG, waarin onder meer de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt,
beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor
deze verwerkingen. Het op bovenstaande wijze inschakelen van derden kunnen wij doen bij de onder
5. genoemde doelen.

8. Cookies die wij gebruiken
Voor onze website gebruiken wij cookies. Hiermee worden geen persoonsgegevens verzameld, maar
wordt een klein bestand naar de browser op jouw device verzonden en opgeslagen (je device krijgt
een uniek nummer, waarmee onze site het device later weer herkent). Wij willen graag cookies op
jouw device plaatsen met als doel om de website goed te kunnen laten werken (en bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthoud), jouw bezoekgedrag bij te houden (zodat we bijvoorbeeld op maat
gemaakte advertenties aan kunnen bieden) en cookies van derden (bijvoorbeeld adverteerders of
sociale media). Bij het eerste bezoek aan de site natuurlijkcindy.nl hebben we ook om jouw
toestemming gevraagd voor de plaatsing van deze cookies. Je kunt cookies altijd zelf via de browser-
instellingen verwijderen of uitschakelen.

9. Jouw rechten
Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen er aan meewerken wanneer jij de in de AVG aan jouw
toegekende rechten wil uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, het recht op
rectificatie en het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten
gebruik wil maken kun je hierover contact met ons opnemen. We zullen hierbij wel altijd rekening
houden met andere wettelijke verplichtingen (zie ook 6.) waar we aan dienen te voldoen.

10. Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of
vernietiging tegen te gaan.

11. Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde
dienstverlening. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.


