
Privacybeleid Erodanza ®  
 
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens 
ben ik, Chantalle Kamycki. De eigenaresse van Erodanza, gevestigd in Heerlen, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54802601. 
 
Persoonsgegevens 
1.Waarom ik jouw gegevens bewaar  
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media 
accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. 
De informatie die ik van jou verzamel is basiscontactinformatie en wordt alleen gebruikt om u 
e-mails te sturen over mijn nieuws, blogs, aankomende trainingen en andere evenementen. 
2. Ik koop, leen of deel geen e-maillijsten. De enige mensen die mijn e-mailnieuwsbrieven 
ontvangen, zijn degenen die zich erop hebben geabonneerd. Door u te abonneren, geeft u 
mij toestemming om u via e-mail op de hoogte te houden. 
 
3. Ongeacht hoe je je hebt aangemeld voor mijn mailinglijst (e-mail, mijn website of een van 
mijn evenementen / trainingen), uw gegevens worden veilig bewaard door mijn e-
mailplatform, Mailchimp, die dus GDPR goedgekeurd is. Ik zal nooit jouw informatie delen of 
verkopen.  
 
4. Als je contact met ons wilt opnemen, kun je een e-mail sturen naar info@erodanza.com  
 
5. We willen u eraan herinneren dat u ervoor kunt kiezen om door te gaan met het ontvangen 
van de e-mails waarop u bent geabonneerd, of u kunt zich op elk gewenst moment afmelden 
door het kopje ‘uitschrijven’ , dat onder aan iedere nieuwsbrief staat, aan te klikken.  
 
Verwerken persoonsgegevens  
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, online cursus, 
opleiding of welke dienst dan maar ook van Erodanza gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om 
meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat 
geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor 
onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou 
doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.  
 
Beveiliging 
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet 
bewaar ik niets van jou. Alles wat we via Skype, Zoom, Mailchimp, WhatsApp of Facebook 
Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar 
wij "Ja" op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen 
ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.  
Mijn sites (www.erodanza.com, www.chantallekamycki.com) bieden de mogelijkheid om ook 
contact te zoeken via een mailformulier. Deze mail komt binnen op mijn apparaten en zijn 
beveiligd door een code.  
 
Cookies 
Mijn wix- website gebruikt cookies die bij houden waar mijn publiek vandaan komt. In de 
toekomst kan het zo zijn dat ik deze technologie ga gebruiken om gericht te adverteren via 
Facebook volgens de gebruikersovereenkomsten waar jij en ik ‘JA’ tegen gezegd hebben als 
gebruikers van dit platform.  
Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van 
gegevens door hostnet.nl waar ik een verwerkingsovereenkomst mee heb.  
 
Niet digitale gegevens  
Ik schrijf nooit iets op over jou en kan dit dus ook niet bewaren.   



Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen 
zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor 
geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.  
 
 
Termijnen waarop ik gegevens bewaar  
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer 
bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale 
verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. 
Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat 
ik met jou doe.  
  
Jouw rechten   
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw 
gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde. Je mag me hierover 
altijd aanspreken. 
 
Ik wens je een fijn weekend en hoop je hiermee voldoende op de hoogte gebracht te 
hebben. Mocht je meer informatie willen, mail dan naar info@erodanza.com 


