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Privacy Statement Live Boldly

Laatst bijgewerkt 21 mei 2018

Inleiding

Live Boldly is een eenmanszaak die zich bezig houdt met het coachen van personen en teams.
Het bedrijf is gevestigd aan de Molenweg 1, 3604 AV Maarssen, Nederland.

Live Boldy is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer
56687494.

In dit privacy document is vastgelegd welke data verzameld worden, met welk doel en de
manier en termijn(en) waarop deze informatie bewaard wordt.

Aan de orde komen

- Uitgangspunten privacy
- De privacy gevoelige informatie waarmee ik werk
- Beveiliging van de apparatuur
- Fysieke beveiliging gegevens
- Beëindiging van de bedrijfsactiviteit

Uitgangspunten privacy

In het kader van de wetgeving op het gebied van privacy/gegevensbescherming heb ik als
uitgangspunt gekozen om zo min mogelijk informatie over personen te verzamelen en te
bewaren.

Ik gebruik geen gegevens om relaties te profileren. Ik deel geen informatie met derden.

Voor zover het nodig is om informatie te verzamelen en te bewaren, beschrijf ik hieronder de
belangrijkste zaken.

De privacy gevoelige informatie waarmee ik werk

1. Adresgegevens t.b.v. mailcontact / nieuwsbrief Live Boldly
2. Informatie in de MMI software van Jovian Archive
3. Human Design profielen
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Ad 1) Adresgegevens t.b.v. mailcontact / nieuwsbrief Live Boldly

De adressen in het Gmailbestand van Live Boldly zijn gerelateerd aan mensen die
interesse hebben getoond in de activiteiten van Live Boldy – Maarssen.

Iedereen is voor 25 mei 2018 op de hoogte gesteld van het feit dat ik zijn of haar
gegevens in mijn mailbestand heb. Van iedereen die niet expliciet aangegeven heeft om in
dit bestand opgenomen te zijn, zijn de persoonlijke gegevens verwijderd.

Van iedereen die dit aangeeft worden de gegevens in principe binnen een termijn van drie
weken verwijderd.

Persoonlijke mailwisseling

Eens in de drie maanden verwijder ik persoonsgebonden mail uit mijn mailbestand.

In geval iemand dit verzoekt dan verwijder ik gegevens uiteraard direct.

Nieuwsbrief

Het mailbestand wordt ook gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief. Dit
gebeurt via het programma Flashissue.

Voor 25 mei 2018 hebben al mijn relaties gelegenheid gehad om zich hier al dan niet
in te schrijven.

Iedere nieuwsbrief is voorzien van de optie om (alsnog) uit te schrijven.

Ad 2) Informatie in de MMI software van Jovian Archive

Ieder Human Design profiel wordt gemaakt met de software van Jovian Archive. Deze
software draait op mijn stand alone PC.

Mijn stand alone PC (laptop) is beveiligd met een toegangscode.

Het profiel van iedere relatie/klant worden na 6 maanden omgezet van naam naar
initialen.

Op verzoek wordt een profiel geheel verwijderd uit de software.

Ad 3) Human Design profielen

Ten behoeve van de coaching wordt de bodygraph die gemaakt is met de software van
Jovian Archive omgezet in een geschreven profiel.
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Deze profielen worden met de betreffende coachee via de mail gedeeld, of schriftelijk
overhandigd.

De mail met het uitgeschreven profiel wordt conform 1 (zie boven) verwijderd.

De profielen blijven maximaal één jaar via Live Boldly beschikbaar. Ze worden bewaard op
mijn laptop. Na één jaar verwijder ik het profiel. De coachee wordt op dat moment
gevraagd of hij/zij het profiel nogmaals wil ontvangen.

Iedereen die zijn of haar profiel eerder verwijderd wil hebben, kan hiertoe uiteraard een
verzoek indienen. Ik zal dit dan zo snel mogelijk doen.

Ieder profiel is niet alleen beschermd door de fysieke toegangscode van de laptop, maar
ook met behulp van de AVG software die ik gebruik.

Beveiliging van de apparatuur

Alle online handelingen worden verricht via

a. Mijn laptop
b. Mijn telefoon

Beide apparaten zijn voorzien van een toegangscode en van de meest recente
Antivirus/gegevensbescherming software van AVG.

Er worden geen gegevens op de telefoon bewaard. Voor de verbinding met de
Gmailbox van Live Boldly dient handmatig te worden ingelogd.

Ik bewaar geen persoonsgegevens in de Cloud.

Fysieke beveiliging van fysieke/geprinte gegevens

Ten behoeve van de coaching maak ik soms gebruik van een geprinte versie van de
bodygraph van een coachee.

Deze wordt tijdens het gesprek aan hem of haar beschikbaar gesteld.

Ik bewaar geen fysieke/geprinte versie van iemand Human Design profiel.

Beëindiging van de bedrijfsactiviteit

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteit vernietig ik alle gegevens van de mensen met
wie ik heb mogen werken.

In geval ik dit zelf niet kan doen, vraag ik mijn nabestaanden om zorg te dragen voor:

a. Vernietiging van de map ‘Designs’ (hoofdmap Human Design)
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b. Het stopzetten van het mailaccount liveboldy@gmail.com
c. Het stopzetten van de website www.liveboldly.nl via JIMDO, alsmede het

hieraan gekoppelde e-emailadres info@liveboldly.nl

Indien mogelijk binnen een termijn van drie maanden na het beëindigen van de
bedrijfsactiviteiten van Live Boldly.

Live Boldly
Bert van der Neut
Molenweg 1
3604 AV Maarssen
t. 06 23888252
info@liveboldly.nl


