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EmoWorks, organisatiecoachings, -trainings en adviesbureau, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

EmoWorks neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze 
Privacy- en Cookie beleid verklaring opgesteld om je te informeren over het 
beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.  

Faroshia Bergraaf-Ashley is de Functionaris Gegevensbescherming van 
EmoWorks. Zij is te bereiken info@emoworks.nl. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

EmoWorks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door 

bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen of in correspondentie en telefonisch 
contact.  

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 

- EmoWorks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze waardevolle inzichten, tips en aanbiedingen via de 

nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. 
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

- Om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen 
dienstverlening en de levering van producten 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om diensten bij je af te leveren 
- Het afhandelen van jouw betaling 
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- EmoWorks analyseert jouw gedrag op onze website om daarmee de 
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te 
stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Delen met derden  

EmoWorks verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte. Zoals 
genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens kunnen gegevens 
echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd 
of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen.  

 

Geautomatiseerde systemen 

EmoWorks gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

- MailChimp, automatisch mailprogramma voor marketing 

 

Hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden 

EmoWorks bewaart je persoonsgegevens gegevens zolang je bent aangemeld 
voor onze diensten of bent geabonneerd op onze nieuwsbrief en andere 
informatie die je van ons ontvangt. Zodra je bent afgemeld voor de nieuwsbrief 
worden de persoonsgegevens binnen 3 maanden uit ons mailprogramma 
MailChimp, verwijderd. Ook als we jouw persoonlijke gegevens uit onze systemen 
hebben verwijderd, kunnen deze gegevens nog een extra periode bewaard blijven 
in back-up- of archiefmedia om juridische, fiscale of wettelijke redenen, of voor 
legitieme en wettelijke bedrijfsdoeleinden.  

 

Cookies, of vergeli jkbare technieken, die wij gebruiken 

EmoWorks gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen 
in de browser van je computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens, 
zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. 

EmoWorks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om 
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast 
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gebruiken we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte 
content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij een eerste bezoek aan de website informeren wij je over deze cookies en 
vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. 

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. Let er wel even op dat 
sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies 
uitschakelt.  

Via Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder 
het IP-adres. Op de website zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals 
LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van 
toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het 
mogelijk berichten te linken of te tweeten.  

Via deze link vind je meer informatie over cookies en instellingen 
 
Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door EmoWorks. 

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

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@emoworks.nl. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveil igen 

EmoWorks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt 
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@emoworks.nl.  
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Wijzigingen privacybeleid 

EmoWorks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 
privacy- en cookie beleid. Lees daarom regelmatig het privacy- en cookie beleid 
voor een update.  

Contactgegevens: 

Emoworks 

Faroshia Bergraaf-Ashley 

Graveerstift 1 

3328 KK Dordrecht 

06 – 24 20 63 97 

info@emoworks.nl 


