
PRIVACYVERKLARING 
 
Pupation hecht waarde aan jouw privacy: Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt 
worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. 
 
Pupation, gevestigd aan Rodenrijseweg 415  
2651 AM Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
http://www.pupation.nl Rodenrijseweg 415 
2651 AM Berkel en Rodenrijs +31613994297 
kvk nr: 64874729 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Pupation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of  
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  
De Persoongegevens die Pupation verwerkt:  
- Voor- en achternaam –Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – 
Telefoonnummer - E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website    
aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Lijst met contactgegevens van de klant via een whatsapp(groep), facebook en mailchimp en 
podia.com 
- Bankrekeningnummer indien je een betaling hebt gedaan 
- Godsdienst of levensovertuiging indien van toepassing tijdens je sessie 
- Gezondheid 
- Het afhandelen van jouw betaling  
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- 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 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 
Pupation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: alle 
gechannelde of vooraf ingevoelde gegevens en/of alle besproken zaken in de healing of reading. 
Pupation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om goed en gedegen 
vervolg te geven aan de al eerder deelgenomen sessies.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Pupation maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Pupation) tussen zit. Pupation gebruikt de volgende computerprogramma's of -
systemen: whats app – skype – facebook (werken in besloten en geheime groepen) – mailchimp 
en youcanbookme en calendly.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, twee jaar ivm vervolgsessies.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Pupation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
 



 

Cookies:  

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door 
Pupation.nl te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.  

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt 
geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je 
computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden 
gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.  

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor 
statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid 
om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig 
zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, 
aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je 
ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde 
services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video 
weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.  

 
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 Pupation 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 pupation.nl@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. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 
 
Pupation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Pupation 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 met ons op via pupation.nl@gmail.com 
 
Pupation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: vijf jaar > Reden: vervolgsessies 
en/of terugkoppeling. 
 
Pupation 22 mei 2018 bijgewerkt: 7 maart 2023 


