Algemene Verordening Persoonsgegevens
Wij houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt via het gebruik van de
door ons beheerde website en het gebruik van onze onlinemethodes. Wij dragen er zorg voor
dat niemand onterecht uw gegevens kan zien of uw identiteit of gegevens kan misbruiken. Wij
verstrekken geen informatie aan derden. Uitzondering op deze regel is de door ons te
verstrekken informatie aan de professional waarmee in samenwerking en op verzoek van de
u, de cliënt (het paar)een product is aangekocht.
De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons.
De persoonsgegevens die Van Elkaar gebruikt en het doel van het gebruik
Van Elkaar verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u opdrachtgever of respondent
wordt of bent van Van Elkaar, als u zakelijke relatie bent van Van Elkaar of als u via de
website contact met ons opneemt. Van Elkaar verzamelt uw naam en emailadres. Van
respondenten worden ook persoonlijke gegevens verwerkt. Deze gegevens stellen ons in
staat om:
• de overeenkomst die opdrachtgevers met Van Elkaar sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• opdrachtgevers of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Van Elkaar verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Van
Elkaar-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Van Elkaar met u heeft
gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Gelijk met de betaling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en geeft u toestemming
om uw gegevens op te slaan. Na samenstelling van uw rapport of het maken van het
overzicht met de resultaten wordt uw account gesloten en de gegevens geanonimiseerd
opgeslagen. De gegevens worden verzameld in grotere bestanden, voor vergelijkend
wetenschappelijk onderzoek. Wij waarborgen dat de gegevens die worden gebruikt in
wetenschappelijk onderzoek of publicaties, niet kunnen worden herleid tot individuele
personen.

