Privacyverklaring
Your Path of Soetkin Vervaet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Your Path / Soetkin Vervaet
Weidestraat 13
9820 Merelbeke
Telefoon: 0496 70 35 71
E-mail: yourpathmylead@gmail.com
Ondernemingsnummer: BE 0675 388 927

Persoonsgegevens die wij verwerken
Your Path verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortegegevens
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De coachingsgesprekken nemen we op via audio (live) en via audio en video (digitaal). Jij geeft ons hiervoor
toestemming. Deze gesprekken zijn puur als coachend materiaal bedoeld en worden nooit met derden
gedeeld. Jij krijgt het bestand toegestuurd, het is enkel voor jou bedoeld. Eens de coaching eindigt,
verwijderen we alle bestanden aan onze kant en kunnen we bijgevolg ook later deze niet meer aan jou
bezorgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Your Path verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Het afhandelen van jouw betaling.
Het opmaken van jouw persoonlijke design.
Het ondersteunen van je coachproces.
Verzenden van eventuele nieuwsbrieven of reclamecampagnes.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Cookies
We gebruiken volledig geanonimiseerde Google Analytics-cookies om een beeld te krijgen van het
bezoekersverkeer en zo de website verder te optimaliseren. Al deze gegevens worden door Google Analytics
volledig anoniem verzameld. Het dataverkeer op onze website wordt enkel intern verwerkt en wordt nooit
gedeeld. Verder gebruiken we geen andere cookies, noch pseudo-anonieme cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Your Path bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Your Path verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Path en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar yourpathmylead@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Your Path neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via yourpathmylead@gmail.com.

Privacy Statement
Your Path of Soetkin Vervaet is responsible for the processing of personal data as stated in this privacy
statement.
Contact details:

Your Path /Soetkin Vervaet
Weidestraat 13
9820 Merelbeke
Telephone: 0496 70 35 71
E-mail: yourpathmylead@gmail.com
Company number: BE 0675 388 927

Personal details we process
Your Path processes your personal details because you make use of our services and/or because you provide
these details to us yourself. Below you will find an overview of the personal details we process:
- First and last name
- Address details
- Telephone number
- E-mail address
- Date of birth
- Other personal details that you actively provide in correspondence or by telephone

Special and/or sensitive personal details that we process
We record the coaching conversations via audio (live) and via audio and video (digital). You give us
permission to do so. These conversations are purely intended as coaching material and are never shared
with third parties. The file is sent to you and is only meant for you. Once the coaching ends, we delete all the
files on our side and can therefore no longer send them to you later.

For what purpose and on the basis of which basis do we process
personal data?
Your Path processes your personal details for the following purposes:
- Handling your payment.
- Creating your personal design.
- Supporting your coaching process.
- Sending newsletters or advertising campaigns.

- Calling you or sending you an e-mail if this is necessary to carry out our services.
- Inform you about changes in our services and products.

Cookies
We use fully anonymised Google Analytics cookies to get an idea of the visitor traffic and thus further
optimise the website. All of this data is collected by Google Analytics in a completely anonymous manner.
The data traffic on our website is only processed internally and is never shared. Furthermore, we do not use
any other cookies, nor pseudo-anonymous cookies.

How long we keep personal details
Your Path does not keep your personal details any longer than is strictly necessary for realising the purposes
for which your details are collected.

Sharing personal details with third parties
Your Path only shares personal details with third parties if this is necessary for the execution of our
agreement with you, an audit or to comply with a statutory obligation.

Viewing, amending or deleting data
You have the right to inspect, correct or remove your personal details. In addition you have the right to
withdraw your permission for data processing or to object to the processing of your personal details by Your
Path and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the
personal data we have on you in a computer file to you or another organisation named by you. You can send
a request for inspection, correction, deletion, data modification or request to withdraw your permission or
objection to the processing of your personal data to yourpathmylead@gmail.com. To make sure that the
request for inspection was made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity along with the
request. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

How we protect personal data
Your Path takes the protection of your personal details seriously and takes appropriate measures to prevent
abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you have the
impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us via
yourpathmylead@gmail.com.

