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InspirimOtion privacyverklaring (versie 25 mei 2018)  

 

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming  
(ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) hebben we  
de tekst van onze privacyverklaring geformuleerd teneinde u meer en 
duidelijke informatie te bieden over de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Algemeen 

InspirimOtion respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. 
InspirimOtion publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van de manier waarop 
uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die u in dit verband kunt 
uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere 
toepasselijke privacywetgeving in de meest ruime zin. 
InspirimOtion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en e-mail en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wordt 
beschermd. Wij gebruiken uw gegevens om afspraken te maken, facturen te maken en de 
bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken we deze 
gegevens niet. InspirimOtion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/geven en zal 
deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw 
bestelling. 

Gebruik van NAW Gegevens 

InspirimOtion gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als 
u zich inschrijft voor een cursus of wij namens u een bestelling plaatsten, hebben we uw naam, e-
mailadres en afleveradres nodig om uw factuur te kunnen opmaken en te kunnen versturen of uw 
\bestelling uit te voeren. Om het inschrijven bij de InspirimOtion zo aangenaam mogelijk te laten zijn, 
slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw 
inschrijving of bestelling op.  

Hoelang bewaren wij gegevens 

Wij bewaren gegevens van cursisten en klanten, zolang zij deelnemen aan een cursus tot 12 
maanden na afronding van de cursus.  

Recht op inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens of het in dienen van een klacht bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens 

InspirimOtion wil klanten graag wijzen op de rechten wat betreft inzage van gegevens, rectificatie of 
het wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan aangegeven worden door middel van een email naar: 
info@InspirimOtion.com o.v.v. Klacht AVG. Verder heeft u als cursist/klant altijd het recht om een 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze indien u van mening bent dat uw 
privacy rechten niet gerespecteerd worden. 
Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u 
deze per e-mail bezorgen aan info@inspirimOtion.com o.v.v. Opmerking/ vraag/klacht betreffende 
AVG. 
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Analyse 

We maken op onze internetsite geen gebruik van analyse van gegevens door 
derden. 

Toegang door derden 

Degene die toegang heeft tot de gegevens betreffende e-mail 
(info@inspirimotion.com) is de internetprovider Uwhostingwinkel.nl, zie 
www.uwhostingwinkel.nl* voor hun privacy beleid. Voor bestelling bij de sensi-
shop worden enkel NAW-gegevens gebruikt na toestemming van de klant. Ook 
Sensitherapie** heeft een eigen privacybeleid (zie www.sensitherapie.nl). 

Overige 

InspirimOtion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/leveren en zal deze uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze 
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij InspirimOtion. Uw gegevens zullen 
te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de wetgeving. 

Inschrijving voor cursus 

De bij ons ingediende digitale inschrijvingen per e-mail voor een cursus worden veilig bewaard.  
De gegevens worden alleen gebruikt voor het opmaken van een factuur voor het cursusgeld en als 
juridisch document. 

Behandelverslagen Sensi 

De behandelverslagen van Sensi worden door InspirimOtion 12 maanden bewaard en daarna 
vernietigd. De gegevens op deze formulieren worden op geen enkele manier anders gebruikt, dan 
alleen voor de verantwoording van een behandeling door de Sensitherapeut.  

Toestemming 

De recensies die zichtbaar zijn op de website van InspirimOtion zijn met goedkeuring van de 
betreffende personen geplaatst. Zij behouden ten allen tijde het recht om deze te laten wijzigen of 
verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://www.uwhostingwinkel.nl/privacy-policy/  
** http://sensitherapie.nl/wp-content/uploads/2014/04/Privacybeleid-Sensi.pdf  


