
 
 
 

Privacyverklaring HONOR THE GODDESS IN YOU 
 

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten 
welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens 
verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij 
werken. 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HONOR THE GODDESS IN YOU. Je 
dient je zich ervan bewust te zijn dat HONOR THE GODDESS IN YOU niet verantwoordelijk is 
voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 
HONOR THE GODDESS IN YOU respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en 
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt 
behandeld. 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 april 2021. 
 
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt? 
HONOR THE GODDESS IN YOU verwerkt alleen de persoonsgegevens over je die je zelf invult 
bij het invullen van een contactformulier op onze website. 
Wij verwerken alleen dan de volgende persoonsgegevens: 
– voor- en achternaam 
– telefoonnummer 
– e-mailadres 
– (eventuele) bedrijfsnaam 
– de cursus/workshop/reis waarvoor je jezelf inschrijft 
– eventueel beeldmateriaal (foto/video) gemaakt tijdens workshop/cursus/reis waarvoor wij 
voor gebruik in een folder, of plaatsing in onze mails, op social media en/of website eerst 
nadrukkelijk toestemming aan je hebben gevraagd. 
 
Waarom hebben wij deze gegevens nodig? 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact 
op te kunnen nemen, zowel via de email als telefonisch als via what’s app. 
Daarnaast gebruikt HONOR THE GODDESS IN YOU de persoonsgegevens om een overzicht te 
hebben van alle gevolgde cursussen/workshops/reizen. 
 
Hoe lang bewaren wij de gegevens? 
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang iemand klant is bij HONOR THE GODDESS IN YOU, 
de nieuwsbrief wil ontvangen en/of cursussen/workshops volgt. 
 
 
 
 



Delen met anderen? 
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. 
Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de 
overheid. 
 
In kaart brengen websitebezoek 
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres 
en de gegevens die jouw browser automatisch meestuurt. Deze gegevens kunnen worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze 
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel 
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@honorthegoddessinyou.com.  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op je verzoek reageren. 
 
Nieuwsbrieven 
Maximaal 10 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven sturen wij 
naar al onze deelnemers aan cursussen, workshops of reizen. Plus naar iedereen die zich via 
onze site heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Voor het versturen van onze nieuwsbrief 
maken we gebruik van Createsend en Mailchimp. Createsend is een handelsnaam van 
Sowmedia in Rotterdam. Mailchimp is de handelsnaam van Rocket Science Group in  
Ponce City Market, Atlanta, Georgia, V.S. Zodra jij je afmeldt voor onze nieuwsbrief, 
verwijderen we ook jouw contactgegevens binnen het mailingssysteem. In elke nieuwbrief 
staat een link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven. 
 
Beveiliging 
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van 
door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via 
info@honorthegoddessinyou.com.   
www.honorthegoddessinyou.com is een website van HONOR THE GODDESS IN YOU en is als 
volgt te bereiken: 
Sandtmannlaan 10  
1412 GC NAARDEN 
KvKnr 67870473 
BTW NL001903009B88 
Contact via: info@honorthegoddessinyou.com 
0031 (0)641854640 (Alma Wattimena) en  
0031 (0)653867953 (Danielle Jaspers) 
 


