Privacybeleid
Astrid Lassche, begeleiding, training en opleiding (ALbto) gaat zorgvuldig om met de
persoonsgegevens van klanten en relaties. We zorgen ervoor dat persoonlijke informatie zorgvuldig
en vertrouwelijk wordt behandeld. Als je persoonsgegevens invult op onze website ga je ermee
akkoord dat wij jo uw gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring gebruiken.
2.1 Verzamelen van persoonsgegevens
Alle door jou aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming
met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een zorgvuldige wijze.
2.2 Verwerken van persoonsgegevens
Als je gevraagd wordt om persoonsgegevens, worden deze gegevens gebruikt voor het
administratief verwerken van jouw aanvraag. Daarnaast kunnen jouw gegevens door ALbto worden
gebruikt om je telefonisch, per post of per e-mail te informeren over voor jou relevante diensten van
ALbto.
ALbto geeft de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij je hier
nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
2.3 Jouw e-mailadres
Indien je ons jouw e-mailadres hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief
of informatie, dan kan je e-mailadres gebruikt worden om je te informeren over voor jouw relevante
en interessante content en events van ALbto. Dit wordt met een duidelijk zichtbare melding kenbaar
gemaakt bij alle formulieren op de website. Het is ook mogelijk dat je er op een andere manier
(bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) expliciet mee hebt ingestemd dat jouw e-mailadres wordt
gebruikt voor het incidenteel ontvangen van relevante informatie.
2.4 Bewaartermijn gegevens
ALbto bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of worden gebruikt.
2.5 Afmelden
Als je geen prijs meer stelt op de informatie die we je toesturen, kun je jezelf op ieder moment
afmelden via: mail@astridlassche.nl
2.6 Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem
daarvoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit document. Om misbruik te
voorkomen, vragen we je daarbij om je adequaat te identificeren.
3. Indienen van een klacht
Indien je van mening bent dat wij ons niet aan de eisen van de Algemene verordening
Gegevensbescherming (AVG) houden, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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4. Wijzigingen
ALbto behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 19-12022.
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