Privacy statement
Dit privacy statement is bedoeld om uit te leggen welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we
daarmee omgaan. Belangrijk om te weten is dat wanneer we persoonsgegevens verwerken, we dit
doen in overeenstemming met passende (Europese) wet en regelgeving op het gebied van privacy.
Omdat ontwikkelingen nooit stilstaan, zullen we dit privacy statement wijzigen als dit nodig is. Check
dus regelmatig de website.
OurDream Management (en Support) en alle onderdelen gaan zorgvuldig om met de privacy van alle
leden en van iedereen waar een zakelijke (online) relatie mee is of ontstaat en neemt de veiligheid
serieus. Onderdeel van OurDream Management is Vrouw en haar Netwerk (VehN), de Ladies
Business Club Hestia, Vrouw PLUS, YourLight en OurDream Support. Deze verklaring is voor alle
organisaties die zelfstandig onderdeel zijn van OurDream Management van toepassing.
Deze verklaring is gepubliceerd op de volgende websites:
OurDream Management: www.ourdream.nl
Vrouw en haar Netwerk: www.vrouw-en-haar-netwerk.nl
De Ladies Business Club Hestia: www.ladiesbusinessclubhestia.nl
Vrouw PLUS: www.vehnplus.nl
Wij verwerken persoonsgegevens, dat doen we op verschillende manieren.
Persoonsgegevens
OurDream Management verwerkt/gebruikt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
Als je de diensten van OurDream Management of haar gerelateerde organisaties gebruikt willen we
graag weten wie je bent. Daarom vragen we je naam, de organisatie waar je werkt, telefoonnummer
en je e-mail adres.
Als je een vraag stelt via email of ons contactformulier. In dit geval verzamelen we je
contactgegevens en de informatie die je zelf verstrekt. Deze gegevens gebruiken we om je vraag te
kunnen beantwoorden.
Als je gebruik maakt van onze producten. Hiervoor verzamelen we naast de bij de vorige paragraaf
genoemde persoonsgegevens ook persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling mogelijk te
maken. Daarnaast zijn we door de Nederlandse wetgeving gehouden om vast te leggen aan wie we
een factuur sturen.

In alle gevallen geldt dat we zo min mogelijk persoonsgegevens verzamelen.
De door ons verzamelde persoonsgegevens geven we alleen door aan derden als dat strikt
noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Met deze partijen zullen wij dan ook
verwerkersovereenkomsten gaan afsluiten. Het kan zijn dat we verplicht zijn om persoonsgegevens
te delen, bijvoorbeeld omdat er een wettelijke noodzaak of een gerechtelijk bevel is.
OurDream Management verwerkt persoonsgegevens.
Gegevensbeschermer:
Jolanda van Henningen oprichtster van OurDream Management
06-36 123 589
Jolandavanhenningen@gmail.com
Dit is ook de persoon aan wie je vragen kunt stellen over hoe wij met je gegevens omgaan. Je kunt dit
doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.
En als je een verzoek wilt doen tot inzage of correctie van je gegevens kun je dit via e-mail altijd
doen. We verwijderen je gegevens als je je (betaalde) dienst opzegt (buiten de gegevens die we
vanuit fiscaliteit en accountsrichtlijnen verplicht zijn om aan te houden gedurende 7 jaar), of als je 2
jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van je gratis dienst.
Doeleinden
OurDream Management verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Om interactieve evenementen te organiseren voor onze gasten;
• Om mensen aan elkaar voor te stellen op voor hen relevante onderwerpen en vragen. Dat doel
geldt voor alle mensen die we kennen;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het ledenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van advies op maat;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de
dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Indien verstrekt referentie voor op de website.
Informatie en rechten
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en je hebt het recht
om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kun je in voorkomende
gevallen aan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw
gegevens aan jezelf of aan een derde partij over te dragen.
We hopen dat dit al je vragen heeft beantwoord.
OurDream Management
Contactgegevens:
Marokkostraat 10, 2408 JG, Alphen aan den Rijn, The Netherlands
JolandavanHenningen@gmail.com
06- 36 123 589

