
Privacyverklaring 
 
Improwerkt! vindt Privacy belangrijk. Er zijn veel regels verbonden aan het verzamelen van 
persoonsgegevens. Hieronder vind je de belangrijkste uitgangspunten die Improwerkt!  
hanteert. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Improwerkt! omgaat met jouw 
gegevens, neem dan contact op. Samen komen we er uit! 
 
Wat doet Improwerkt!? 

• Improwerkt! geeft trainingen en coaching aan volwassenen.  
• Je kunt contact opnemen met Improwerkt! via: 06-18766565, www.improwerkt.nl en 

info@improwerkt.nl. Via de Kamer van Koophandel kun je meer gedetailleerde 
informatie vinden. KVK nummer: 62236687. Improwerkt! is onderdeel van Tante T. 

 
Wat doet Improwerkt! met jouw gegevens? 

• Wanneer je contact opneemt met Improwerkt!, blijven jouw gegevens (naam, e-
mailadres, telefoonnummer en eventueel adres) in een eigen bestand.  

• Improwerkt! gebruikt jouw gegevens om je op de hoogte te houden van haar 
activiteiten, correspondentie over werkafspraken en financiële zaken, enkel wanneer 
je toestemming hebt gegeven. Je kunt altijd aangeven of je hiervan af wil zien of je 
gegevens aanpassen.  

• Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden en zullen niet 
doorgegeven worden aan andere personen en/of bedrijven, tenzij de persoon in 
kwestie daar toestemming voor heeft verleend. 

• Je gegevens worden niet na een bepaalde tijd verwijderd. Je hebt altijd de 
mogelijkheid om je gegevens te laten verwijderen. 

• Wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je 
ten alle tijden contact opnemen met Improwerkt!. 

 
Wat doet Improwerkt! met beeldmateriaal?  

• Beeldmateriaal wordt enkel gebruikt met toestemming van de eigenaar en/of 
personen die op het beeldmateriaal staan en wordt direct verwijderd als deze 
terugkomt op zijn beslissing. 

 
Wat kun je doen als je het niet eens bent met de gegevensverwerking van Improwerkt!? 

• Wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je 
ten alle tijden contact opnemen met Improwerkt!. 

• Improwerkt! heeft in verband met het versturen van nieuwsbrieven een 
verwerkingsovereenkomst met Mailchimp. Deze is op te vragen via Improwerkt!.  

• Als je het gevoel hebt dat je gegevens niet veilig zijn bij Improwerkt!, heb je het recht 
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

• Jouw privacy is belangrijk. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, laat het dan 
weten, we komen altijd samen tot een passende oplossing!  
 

 
 


