
 
Privacyverklaring van Becoming Aware 

 

Becoming Aware kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Becoming Aware, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier en/of aanmeldformulier op de website of mondeling aan Becoming Aware 

verstrekt. Indien je persoonsgegevens aan Becoming Aware verstrekt, geef je uitdrukkelijk 

toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. 

 

Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

 

Becoming Aware, gevestigd in Santa Cruz de Tenerife is de verwerkingsverantwoordelijke 

voor alle in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Becoming Aware? 

 

Becoming Aware kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Uw ip-adres 

 

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt? 

 

Becoming Aware verwerkt uw persoonsgegevens: 

- om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt 

- om u de nieuwsbrief te e-mailen, indien u zich daarvoor heeft aangemeld 

- voor het maken en onderhouden van afspraken betreffende healings en readings 

- voor het afhandelen van betalingen 

- voor het in kaart brengen van website bezoeken 

- voor het toesturen van audio opnames via WeTransfer 

 

Hoe lang bewaart Becoming Aware persoonsgegevens? 

 

Becoming Aware bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren, waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld of om andere geldige 

redenen zoals het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. 

 



Audio opnames van readings worden binnen 3 dagen via wetransfer verstuurd en binnen 2 

weken verwijderd.  

Verslagen van afstandshealingen worden per e-mail binnen een dag verstuurd en na een 

bevestigde ontvangst binnen 1 week verwijderd. Zonder bevestiging worden deze binnen 2 

weken verwijderd. 

 

Beveiligingsmaatregelen en Verwerkers 

 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Becoming Aware passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen, zoals de persoonsgegevens alleen digitaal te 

verwerken waar alleen toegang tot verkregen kan worden via sterke wachtwoorden en het 

hebben van een website, www.becomingaware.nl die werkt met een SSL-certificaat. 

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Becoming Aware ook gebruik van de 

diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers heeft Becoming Aware 

een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze verwerkers opereren ook buiten de 

Europese Economische Ruimte. Daarom kan het gebeuren dat uw informatie wordt 

overgedragen naar een locatie buiten Europa. Wanneer dit gebeurt worden passende 

beveiligingsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van bescherming van uw 

informatie te waarborgen. 

 

Becoming Aware heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics voor het in kaart 

brengen websitebezoeken middels analytische cookies. Hierbij worden de ip-adressen 

geanonimiseerd, er geen gegevens gedeeld en er geen gebruik gemaakt van andere 

Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. 

 

Becoming Aware heeft ook een verwerkersovereenkomst met Mailchimp, via wie Becoming 

Aware haar nieuwsbrief verstuurd en de aanmeldingen voor de nieuwsbrief beheert. 

 

Becoming Aware maakt gebruik van de diensten van Wetransfer voor het verzenden van 

audio opnames. Hiermee heeft Becoming Aware geen verwerkersovereenkomst. Wetransfer 

heeft zijn eigen privacyverklaring, waar u via deze link, 

https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000780226-WeTransfer-3-GDPR meer 

over kunt lezen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Becoming Aware 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Becoming Aware via 

info@becomingaware.nl 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@becomingaware.nl. 

Becoming Aware zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 

 

 

 

http://www.becomingaware.nl/
https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000780226-WeTransfer-3-GDPR
mailto:info@becomingaware.nl


Wijzigingen 

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 

www.becomingaware.nl bekend gemaakt. 

http://www.becomingaware.nl/

