PRIVACYBELEID
ClimateCoach 4u verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de App
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
ClimateCoach 4U gebruikt uw persoonlijke data alleen om u zo goed mogelijk te
helpen in het verkrijgen van een duurzame levensstijl.
WELKE GEGEVENS REGISTEREN WIJ VOOR U
Gedurende de testperiode van de ClimateCoach 4U WebApp registreert het
ClimateCoach team de volgende gegevens van de testgebruikers:
• Het e-mail adres;
•

De persoonlijke CO2-score per categorie;

•

De gegeven antwoorden op de vragen;

•

De gekozen challenges en het al dan niet behalen daarvan.

Via onze website verzamelen we geen gegevens van de websitebezoekers.
ClimateCoach 4u gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS
VERWERKEN
Deze verstrekte gegevens worden door het ClimateCoach 4u team gebruikt voor een
geanonimiseerde analyse van de data op een hoger, niet tot individuen te herleiden
aggregatieniveau. Dit doen we onder meer om te bepalen welke categorieën en
challenges tijdens de testperiode favoriet zijn en de effectiviteit van de App te meten
(behaalde CO2-reductie).
ClimateCoach 4u neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die op enige manier gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een van de teamleden van ClimateCoach 4u tussen zit.
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HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Uw reguliere contactgegevens worden bewaard tot het moment waarop u uw aangeeft
geen berichten meer van Climate Coach 4U te willen ontvangen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde gedeeld met
derden.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
ClimateCoach 4u gaat uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houdt zich ten alle
tijden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
ClimateCoach 4u neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
h.devriend@climatecoach4u.nl
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te
(laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke
verplichting.
Indien u akkoord gaat met bovenstaande hoeft u niets te doen.
Indien u niet akkoord gaat met het bewaren en de verwerking van uw gegevens
conform bovenstaande beschrijvingen, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te
sturen naar h.devriend@climatecoach4u.nl
ClimateCoach 4u wil u er tevens op wijzen dat u 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-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
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