Privacy Verklaring Lovte
Algemeen
Van deelnemers die zich aanmelden voor een van de activiteiten van Lovte,
bezoekers van de website www.lovte.nl, gebruikers van het contactformulier op deze
website of een iedere die zich aanmeldt via deze website voor het ontvangen van de
nieuwsbrief, worden persoonsgegevens opgeslagen bij Lovte. Op de verwerking van
deze persoonsgegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene
verordening gegevensbescherming ( AVG), ingaande op 25 mei 2018.

Privacy persoonsgegevens bij Lovte:
Lovte respecteert de privacy van alle deelnemers en gebruikers van de website en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk
wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.
Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom Lovte persoonsgegevens gebruikt.
En dit gebeurt uitsluitend na toestemming van de deelnemers en gebruikers.

Welke gegevens worden door Lovte verzameld?
Lovte verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk
gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit
zijn dus alle gegevens die tot de deelnemer en/of gebruiker te herleiden zijn.
Bij Lovte worden persoonsgegevens verzameld via:
• Een papieren inschrijfformulier (verkrijgbaar bij de balie); Lovte vraagt hier naar de
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en, bij het
aanmelden van een lesserie, cursus of verdere activiteiten binnen Lovte.
• Vanuit de functie als therapeut worden er persoonsgegevens via een intakegesprek
verzameld en afgesloten bewaard. Deze gegevens kunnen na overleg wel gebruikt
worden door derde persoon, als arts, therapeut en andere disciplines bij afwezigheid
van mijn functie.
• Lovte maakt geen gebruik van Analytics cookies waarmee surfgedrag kan worden
bekeken.

• Het contactformulier op de website www.lovte.nl; hier worden naam,
telefoonnummer en/of e-mailadres verwerkt.
• Aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief via de website www.lovte.nl; hier
worden naam en e-mailadres verwerkt. Afmelden voor den nieuwsbrief kan altijd via
de button onderaan elke nieuwsbrief.

Bewaartermijn persoonsgegevens Lovte bewaart
persoonsgegevens:
• Voor de periode dat deelnemers/gebruikers gebruik maken van de activiteiten bij
Lovte tot twee jaar na het verstrijken van een abonnement, strippenkaart of laatst
gevolgde cursus/workshop. Naam en e-mailadressen blijven na deze periode
bewaard voor het versturen van de digitale nieuwsbrief.
• Personen die zich via de website hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief
totdat deze zich afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
• De termijn van het bewaren van dossiers van clienten is 20 jaar.
• Lovte zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de
administratie of de verwerking van mijn digitale nieuwsbrief; met deze partijen
zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Rechten vanuit de privacy wetgeving.
Het is niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken aan Lovte. Voor
deelname aan activiteiten van Lovte is het wel nodig om enige informatie te
verstrekken. Persoonsgegevens kunnen altijd ingezien, gecorrigeerd of verwijderd
worden door dit verzoek te sturen naar: info@lovte.nl

Klacht behandeling
Bij een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Lovte kan met contact
opnemen met Lovte, door een mail te sturen naar info@lovte.nl. Indien de klacht niet
wordt opgelost door Lovte, kan deze worden ingediend bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Vragen?
Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan men via e-mail contact
opnemen met Lovte: info@lovte.nl

