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Bedankt voor je vertrouwen!
Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten
welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens
verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo weet jij precies hoe ik
werk.
Deze privacy policy is van toepassing op de producten en diensten van JANNEKE DE
GEUS.NL – Door gebruik te maken van de website accepteer je het privacy policy.
Ik zorg ervoor dat de informatie die je aan mij geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten
Wanneer jij je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om je naam en email op
te geven. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Communicatie via mail
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar me stuurt bewaar ik die in enkele
gevallen. Mocht ik met de inhoud van je mail iets willen doen, dan vraag ik je altijd om
toestemming. Ook kan ik om persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken. Deze
informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers.

Mondelinge communicatie

Alle communicatie die we mondeling hebben is vertrouwelijk. Integriteit en respectvol
omgaan met elkaar en informatie vind ik super belangrijk en vanzelfsprekend.

Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek via mijn website www.jannekedegeus.nl en via
www.focustimer.nl door middel van cookies.
Ik verzamel de gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in jou en je
voorkeuren, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.
Door het gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden
geplaatst) kan ik zien hoe jij de site gebruikt. De informatie die zo ontstaat zal worden
opgeslagen op beveiligde servers.

Waarvoor gebruik ik de info?
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy policy, behalve als ik daar vantevoren toestemming
van jou voor heb gekregen.

Derden daar doe ik niet aan!
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie met
mijn team gedeeld worden. Het team respecteert jouw gegevens op exact dezelfde
manier als ik.

Google Analytics
Ik gebruik google analytics om te zien hoe jij mijn website gebruikt. Ik sta Google niet
toe om de informatie te gebruiken voor andere Google diensten

Websites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door een link op
deze website zijn verbonden. Ik kan natuurlijk geen garanties geven voor hoe zij met je
persoonsgegevens omgaan. Ik adviseer je hun Privacy Policy te lezen.

Nieuwsbrief

Ik kan je, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van mijn nieuwe
producten en diensten per e-mail of via via social media. Alle tips en informatie per email eindigen met een link waarmee je je kunt afmelden.

Gratis Goodies en downloads.
Als je kiest voor een gratis download en ik vraag om je voornaam en e-mailadres dan
word je automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je
af te melden.
Je kunt altijd een mailtje sturen als dit niet lukt naar info@jannekedegeus.nl. Dan zorg
ik hier persoonlijk voor.

Vragen en feedback
Mocht je vragen hebben over dit privacy policy, neem dan vooral even contact met mij
op.

www.jannekedegeus.nl
info@jannekedegeus.nl
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