
Privacy policy
MamaMinds/ Minds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, coaching en 
opleidingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website(s) van groot belang. Wij 
behandelen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Vertrouwelijkheid
MamaMinds/ Minds gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers aan trainingen, coaching en 
opleidingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website(s). Wij verstrekken deze 
persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist. 
Persoonlijke informatie die in het kader van training, coaching of opleiding aan MamaMinds/ Minds wordt verstrekt, valt 
onder het beroepsgeheim van de trainer of opleider. 

Persoonsgegevens
MamaMinds/ Minds legt de persoonsgegevens van de opdrachtgever en/of deelnemer vast voor de acceptatie en 
uitvoering van de overeenkomst.
MamaMinds/ Minds kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de opdrachtgever en/of deel-
nemer te informeren over aanbiedingen en andere diensten van MamaMinds/ Minds. Indien de opdrachtgever en/of 
deelnemer dit niet wenst, kan de opdrachtgever en/ of deelnemer dit laten weten via jolien@mamaminds.nl.
Opdrachtgever en/of deelnemer heeft inzage in zijn of haar persoonsgegevens en recht op verbetering van deze           
gegevens.

Gebruik materiaal
MamaMinds/ Minds kan tijdens de bijeenkomsten, trainings- en opleidingsdagen foto’s en/of filmopnamen maken 
voor promotiedoeleinden. Alleen met mondelinge of schriftelijke, dan wel per email bevestigde goedkeuring van de                 
opdrachtgever en/of deelnemer, wordt dit materiaal gebruikt.

Bewaartijd
MamaMinds/ Minds bewaart een kopie van het ingevulde inschrijf- en (extra) aanmeldformulier maximaal 5 jaar met 
het oog op de beantwoording van vragen en eventuele afwikkeling van klachten. Wanneer opdrachtgever en/of deel-
nemer niet wilt dat MamaMinds/ Minds de gegevens voor dit doel bewaard, kan dit worden doorgegeven per email naar 
jolien@mamaminds.nl. 

Wijzigingen in de toekomst
MamaMinds/ Minds  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer 
daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Ook omtrent cookies op de website.
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