
WIE WE ZĲN
 

U R ALIVE. is een eenmanszaak in life coaching en in-company workshops. Opgericht in 2020
door Katelĳne van Tienhoven, kantoorhoudende aan de Dreef 58 B1, 4813 EH te Breda,
ingeschreven bĳ de Kamer van Koophandel onder nummer 78235022, BTW nummer
NL003306238B39. 
Ons website-adres is: https://u-r-alive.com.

 

Lees hier meer over ons

 

Welke persoonlĳke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
We snappen natuurlĳk dat het fĳn is om duidelĳk te weten waar je aan toe bent. Daarom hebben
we alle info die je nodig hebt hier even bĳ elkaar gebracht.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te
detecteren.

Contactformulieren
Wanneer je een contactformulier invult, wordt je naam, e-mailadres en eventueel bedrĳfsnaam
verzameld. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring, ga je akkoord dat deze gegevens
toegevoegd mogen worden aan onze mailing list voor de nieuwsbrief. Je gegevens zullen gebruikt
worden om contact op te nemen over hetgeen je hebt aangegeven interesse in te hebben. Er is
altĳd een mogelĳkheid je uit te schrĳven voor deze communicatie.

Cookies
Wĳ verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krĳgen in onze klanten,
zodat wĳ onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar
eigen beveiligde servers van [Praktĳknaam] of die van een derde hostingpartĳ. Wĳ gebruiken
deze informatie om bĳ te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-
activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.

 

 

P R I V A C Y B E L E I D

https://u-r-alive.com/over/


 
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bĳvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partĳen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
De gegevens van bezoekers op deze website worden gebruikt door Google Analytics om het
bezoekersgedrag te analyseren en het gebruiksgemak te optimaliseren.

Met wie we jouw gegevens delen
Wanneer je jouw e-mailadres achterlaat, wordt deze toegevoegd aan onze mailing list. Wanneer je
akkoord gaat met de cookies, kunnen je gegevens door Facebook worden gebruikt voor
advertentiedoeleinden. Dat doen we om jou de juiste aanbiedingen te kunnen doen, op basis van je
interesse.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altĳd
bewaard, tenzĳ je hem zelf verwĳderd natuurlĳk. Op deze manier kunnen we vervolgreacties
automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich op WordPress registreren (indien aanwezig), slaan zĳ ook de persoonlĳke
informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder
moment hun persoonlĳke informatie bekĳken, bewerken of verwĳderen (behalve dat ze hun
gebruikersnaam niet kunnen wĳzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekĳken en
bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlĳke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons
opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlĳke gegevens die we van je hebben
verwĳderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met
administratieve, wettelĳke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen
Mogelĳk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie
service.

 
Contactgegevens

U R ALIVE.
Dreef 58 B1

4813 EH Breda
contact@u-r-alive.com

+31 6 21 97 35 40
 


