
Privacyverklaring 

Door onze website www.walkantalkwomen.nl te bezoeken, ga je akkoord met de 
onderstaande Privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn 
op onze website. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met deze 
Privacyverklaring. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Walk&Talk Women verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die 
wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 
- Bij gebruik van onze betaalde diensten, verzamelen we factuurgegevens (naam, 
bedrijfs- of organisatienaam, adresgegevens, rekeningnummer, telefoonnummer, evt 
BTW nummer) 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Je geeft Walk&Talk Women toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor 

de volgende doelen: 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 
- Het verzenden van een nieuwsbrief  
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
- Het afhandelen van jouw betaling 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Walk&Talk Women bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van 
een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren (bijv. facturen met 
adresgegevens als deel van de fiscale bewaarplicht).  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Walk&Talk Women verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

http://www.walkantalkwomen.nl/


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Walk&Talk Women gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 
verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 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 info@walkandtalkwomen.nl. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Walk&Talk Women 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/ 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Walk&Talk Women neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik 
van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat de verbinding met onze website 
privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje in de URL. Als je het idee hebt dat je 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op via info@walkandtalkwomen.nl. 

 

Walk&Talk Women is als eenpersoonszaak van Erica Zwaan ingeschreven in het register 
van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 65107497. Walk&Talk 
Women is gevestigd aan de Cobetstraat 65, 2313 KB in Leiden. 
Tel. 06-34979285 
info@walkandtalkwomen.nl 
versie: december 2020 
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