Privacy verklaring
Ifocus respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.ifocuscoaching.nl.
ifocus, gevestigd aan Loyolalaan 66, 5263AV Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Fyke Hurkens is de Functionaris
Gegevensbescherming van ifocus. Zij is te bereiken via info@ifocuscoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ifocus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Ifocus kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Inkomende en uitgaande mailberichten worden bewaard
zolang ze nodig zijn.

Verwerking en delen met derden
Ifocus verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk
(per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Ifocus stuurt u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor
toestemming heeft gegeven.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door ifocus, behalve als het noodzakelijk is voor de
uitvoering van de werkzaamheden of om u bijvoorbeeld de beste diensten en/of mogelijkheden te
bieden worden gegevens met derden gedeeld. Ook in geval van een wettelijke verplichting. In dat
geval zal uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd om uw gegevens met derden te delen.

Bewaartermijn
ifocus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Tracking van data
Op de website van ifocus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder (een deel van)
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ifocus
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt.
Ifocus maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
Het laatste deel van het IP-adres wordt n.l. verwijderd door de aangepaste instellingen. Ifocus heeft
Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. ifocus gebruikt hiervoor
technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U

kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kut bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen of te verwijderen
naar info@ifocuscoaching.nl
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, dan
kunt u zich afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ifocus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van ifocus maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ifocus verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ifocuscoaching.nl

Vragen?
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ifocus via onderstaande gegevens bereiken.
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