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Privacyverklaring LaVie Company
Laatste update: 14 april 2021

LaVie Company, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 64965007, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
LaVie Company
Rijnstraat 217-2
1079 HG Amsterdam
06 3194 3925
https://www.laviebijafscheid.nl
Sylvie Kroef is de Functionaris Gegevensbescherming van LaVie Company.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 3194 3925 of het mailadres info@laviebijafscheid.nl.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die LaVie
Company indien van toepassing verwerkt, als je ondersteuning ontvangt in de vorm van
Afscheidsontzorging dienstverlening of wanneer je je hebt ingeschreven op de website, een boek
hebt aangeschaft of je gegevens online vindbaar zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Organisatie
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonlijke of financiële gegevens
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Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
LaVie Company verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het sturen van een mail ter informatie
- Het informeren of voorbereiden van vraagstukken ten behoeve van de dienstverlening
- Het afleveren van goederen en diensten
- Het verzenden van een nieuwsbrief
- Het opmaken van een offerte of opdrachtovereenkomst
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het verzorgen van facturatie
LaVie Company verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Je persoonsgegevens verwerkt LaVie daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, om de
dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. LaVie
Company verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derden en stelt geen profielen van je op.
LaVie Company neemt geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen
hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LaVie Company) tussen zit.

Het beveiligen van persoonsgegevens
LaVie Company past technische en organisatorische maatregelen toe om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je
persoonsgegevens tegen te gaan. LaVie Company gebruikt beveiligingssoftware zoals een
virusscanner en firewall inclusief updates, wachtwoorden voor elektronische systemen en een
beveiligde internetverbinding. 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@laviebijafscheid.nl.

Het bewaren van persoonsgegevens
LaVie Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. LaVie zorgt voor structurele backup van
gegevens. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de
persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
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
LaVie Company I Rijnstraat 217-2 1079HG Amsterdam I info@laviebijafscheid.nl I 06 3194 3925
IBAN NL21RABO0308311752 I KvK 64965007 I BTW NL001767118B34

3
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LaVie Company en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw
persoonsgegevens uit het bestand van LaVie Company naar jou of een andere, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@laviebijafscheid.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie op je
verzoek.

Cookies
LaVie Company gebruikt cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de LaVie website teruggestuurd
worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. De cookies die LaVie Company gebruikt zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kan LaVie Company hiermee de website optimaliseren. 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.
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