Privacy Beleid
Privacyverklaring
Wanneer je onze website bezoekt, ons een e-mail stuurt, je inschrijft voor de
nieuwsbrief of een formulier invult voor informatie dan verzamelen wij de daarvoor
benodigde persoonsgegevens. Wij leggen je graag uit welke gegevens wij
verzamelen, zodat je daar goed van op de hoogte bent.
Verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft of omdat je die
gegevens zelf aan ons verstrekt (inschrijving nieuwsbrief of het stellen van vragen via
e-mail). Daarnaast kan het zijn dat je een MyMotivation test gemaakt hebt (in het
verleden), hiervoor heb je persoonlijke gegevens achtergelaten. Hier hebben wij een
verwerkersovereenkomst met licentienemers ondertekent. Om jouw
persoonsgegevens te beveiligen. Alle gegevens behandelen wij zakelijk en
vertrouwelijk en wij verkopen geen gegevens aan andere partijen. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•

Voor- en/of achternaam

•

E-mailadres

•

indien van toepassing, eventueel: functie, bedrijfsnaam (bijvoorbeeld voor My
Motivation)

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Het verzenden van de nieuwsbrief via e-mail (waarmee je bent ingeschreven
door middel van een opt-in)
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•

Om je te kunnen e-mailen indien wij een evenement organiseren of nieuwe
programma’s ontwikkelt hebben (bijv. Masterclass Mindset)

•

Wanneer het een aanvraag voor MyMotivation/ Kleur bekennen is, dan
gebruiken wij de gegevens voor koppelen van jouw persoonlijke profiel, aan
jouw account.

Beheer persoonsgegevens
De registratie verloopt via contact@bluefootfamily.com of nadat u een medewerker
van Bluefoot Family persoonlijk gemaild heeft met uw persoonsgegevens. De
persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Het bestuur
heeft enkel inzicht in deze gegevens.
E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam
en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die
geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U
ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door
MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere
internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en
gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor
het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie
met derden te delen.
Cookies
Bluefoot Family gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
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browser van je computer, tablet of smartphone. Bluefoot Family gebruikt cookies
met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren.
Gegevens wijzigen of verwijderen
Wil je dat wij iets van jouw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Of heb je
andere vragen hierover? Dan kun je een mail sturen naar
contact@bluefootfamily.com
Beveiliging
Bluefoot Family neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact via contact@bluefootfamily.com
Bluefoot Family is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.bluefootfamily.com
contact@bluefootfamily.com
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