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Hier kan je lezen welke gegevens van jou verzameld worden, op welke manier, hoe wij die gebruiken
en hoe jij hiervan kan afzien.
Waarom verzamelen we bepaalde gegevens van jou?
Om het gebruik van de website te verbeteren en om jou een betere gebruikservaring aan te kunnen
bieden van onze website, sociale media kanalen en andere kanalen via dewelke je ons kan vinden.
Geluk In Je Hoofd / Hilde Van Barel respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat die data
vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard wordt.
Toepassing
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle betaalde en onbetaalde diensten en producten van
Geluk In Je Hoofd / Hilde Van Barel. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het
privacy beleid van andere websites en bronnen waar naar verwezen wordt.
Door gebruik te maken van deze website accepteer je de facto het privacy beleid van Geluk In Je
Hoofd / Hilde Van Barel.
Verzamelde gegevens
Wanneer jij je aanmeldt voor een betaalde of onbetaalde dienst van Geluk In Je Hoofd vragen wij je
om bepaalde gegevens te verstrekken zodat we de gevraagde dienst kunnen leveren, digitaal of
anderzijds. De gegevens worden opgeslagen op onze website en bij door ons geselecteerde derde
partijen waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten.
Jouw gegevens worden nooit doorverkocht. Jouw gegevens worden ook nooit gedeeld met anderen
tenzij nodig voor de uitvoering van de dienst.
E-mail verkeer
Wanneer jij een e-mail naar Geluk In Je Hoofd stuurt, is het mogelijk dat die berichten bewaard
worden. Soms vragen we naar extra gegevens als die relevant zijn.
Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd mits jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je kan je hiervoor ook makkelijk uitschrijven via de link die in elke nieuwsbrief onderaan vermeld is.
Voor nieuwsbrieven maken we gebruik van ActiveCampaign, waarmee we een overeenkomst
hebben afgesloten.

Cookies
Geluk In Je Hoofd verzamelt gegevens voor onderzoek om op die manier een beter inzicht te krijgen
in bezoekers en klanten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstellen en verbeteren.
Deze website maakt daarvoor gebruik van ‘cookies’, dat zijn kleine tekstbestandjes die op jouw
apparaat worden geplaatst, om te helpen bij het analyseren van de website, onze sociale media
kanalen en dergelijke. Zo kunnen we bijhouden hoe jij als bezoeker de website gebruikt zodat we
deze steeds kunnen blijven verbeteren voor een aangenamere bezoekerservaring. Door het gebruik
van cookies kunnen we ook bv op sociale media onze berichtgeving en aanbod aan producten,
diensten en informatie beter afstemmen op de bezoeker.
Geluk In Je Hoofd verzamelt of gebruikt geen aldus verkregen informatie anders dan voor de
beschreven doeleinden, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan de derde partijen die nodig zijn voor de
goede werking. Met die partijen werd een overeenkomst afgesloten en ook zij zijn gehouden aan het
respecteren van jouw privacy.
Uitschrijven van de nieuwsbrief
In elke nieuwsbrief staat onderaan een verplichte uitschrijflink waarmee jij je makkelijk kan
afmelden van de nieuwsbrief.
Wijzigen van je gegevens zoals bv je e-mail adres mag je ons steeds laten weten. De aanpassing
gebeurt zo snel mogelijk.
Uitzetten van Cookies
De meeste browsers staan standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan zelf je
browser opnieuw instellen om cookies te weigeren. Daarbij waarschuwen we er wel voor dat het
uitschakelen van cookies in de browser ertoe kan leiden dat bepaalde functies en services op onze
en andere websites niet meer correct funtioneren.
Vragen en feedback
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze website.
Mogelijke aanpassingen van de website zouden kunnen leiden tot een wijziging in deze verklaring.
Geluk In Je Hoofd blijft ook de regelgeving omtrent privacy volgen.
Het is dan ook aangeraden om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen voor wijzigingen.
De datum van de laatste aanpassing staat steeds bovenaan dit document.
Bij vragen kan je contact opnemen met hilde@gelukinjehoofd.be via e-mail of schriftelijk via
Geluk In Je Hoofd
Hilde Van Barel
E. Solvaystraat 41
3010 Kessel-Lo (België)

