PRIVACY VERKLARING
Ym Interim, Advies & Coaching (hierna te noemen: ‘Ym’) kan persoonsgegevens over u verwerken,
doordat u gebruik maakt van diensten van Ym, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Ym verstrekt. Ym kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•

Uw voor- en achternaam
Uw e-mailadres

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Ym verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt.
HOE LANG YM INTERIM, ADVIES & COACHING GEGEVENS BEWAART
Ym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor de belastingdienst is Ym verplicht om zijn
administratie 7 jaar te bewaren. Dit houdt in dat als u cliënt bij Ym bent of bent geweest uw
factuurgegevens 7 jaar bewaard worden.
DELEN MET ANDEREN
Ym verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
WEBSITE & COOKIES
De website van Ym dient als visitekaartje en om bezoekers informatie te geven over de diensten van
Ym. De website maakt op geen enkele manier gebruik van cookies.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ym.nl. Ym zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Ym 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 Ym maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging
van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@ym.nl.
WIJZIGINGEN
YM behoudt te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op
het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

CONTACTGEGEVENS
Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op.
Ym Interim, Advies & Coaching
drs. Marien Colijn
Drususlaan 47
2314 BW LEIDEN
Telefoon: 06-50944858
E-mailadres: info@ym.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28115036

