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Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt de Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
ter voorkoming van datalekken en een afgestemde bescherming van persoonsgegevens van particu-
lieren (natuurlijke personen) binnen de lidstaten van Europa.

Deze privacyverklaring vertelt je welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij doen met jouw
persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring geldt voor Human Innovator, een handelsnaam van Inspired People Work B.V.,
gevestigd aan de Mezenlaan 138, 6951 HR Dieren.

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met de AVG-functionaris Jolande Pit via het
emailadres admin@inspiredpeoplework.nl of per telefoon op 06-44511860.

Doel

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en IP) van natuurlijke
personen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt; het afnemen van
een dienst en/of product.

Dit kan zijn voor het opstellen van een correcte factuur, voor contact op te nemen met jou in verband
met de uitvoering van de overeenkomst en voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens

Met deze nieuwe AVG moet je als klant, dan wel ontvanger van de nieuwsbrief, actief toestemming
geven voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit gebeurt bij de nieuwsbrief automatisch
wanneer jij jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief. Neem je een dienst van ons af dan krijg je bij de eerste
ontmoeting een formulier die je moet ondertekenen waarop helder staat om welke persoonsgegevens
het gaat en het doel.

Cookies

Cookies zijn data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de data wordt opgeslagen
en bij een volgend bezoek aan de website herkend kan worden wat de browser in het verleden heeft
gedaan.

Wij plaatsen bewust geen cookies op de website www.humaninnovator.nl noch in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Human Innovator verstuurt onregelmatig nieuwsbrieven. Om dit te kunnen doen moet jij je actief
aanmelden met voornaam en emailadres zodat we je de nieuwsbrieven naar jou kunnen versturen.
Wij versturen onze nieuwsbrieven bewust via La Posta, deze neemt onze privacy serieus. La Posta heeft
alleen servers in Nederland en voldoet aan de AVG eisen.
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Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief geef je ook toestemming aan ons om jouw persoons-
gegevens (voornaam en emailadres) te verwerken via La Posta, zodat wij onze nieuwsbrief kunnen 
sturen. Je kunt altijd jouw toestemming intrekken door je uit te schrijven van onze nieuwsbrief. Dit is 
mogelijk door onderaan de nieuwsbrief op unsubscribe te klikken.

Inzage en correctie

Je hebt als klant van Human Innovator op basis van de AVG altijd recht op inzage van jouw persoons-
gegevens. Je kunt de AVG-functionaris vragen om correctie of verwijdering van die persoonsgegevens. 
Verwijdering mag alleen wanneer de gegevens niet meer relevant zijn; facturen moeten bijvoorbeeld 
7 jaar bewaard blijven volgens de wet. Je persoonsgegevens worden door de AVG-functionaris actief 
verwijderd na 7 jaar.

Beveiliging

Wij nemen jouw privacy serieus. Onze website www.humaninnovator.nl is beveiligd met een SSL1-
beveiliging en hiermee ook onze e-mails.

Jouw persoonsgegevens voor onze (financiële)administratie zitten achter slot en grendel. Derden 
hebben geen toegang tot deze gegevens.

La Posta verwerkt namens ons jouw persoonsgegevens voor de nieuwsbrieven en zij voldoen aan de 
privacy eisen van de AVG.

Ten slotte

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met de hierboven 
genoemde AVG-functionaris.
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1 SSL, of eigenlijk TLS, herkenbaar aan HTTPS voor de url, is een techniek waarmee de verbinding tussen de 
bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd door zeer sterke 
encryptie.


