
Privacyverklaring AVG 

EchLandburg gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. 

 

Bedrijfsgegevens 

Eugénie Landburg is de eigenaar van EchLandburg en beheert in samenwerking 

met Mediamens te Sittard deze site. 

 

EchLandburg is gevestigd in Almere 

Rachmaninovstraat 53 

1323NB Almere 

KVK: 70478147 

W: http://www.echlandburg.com 

 

De diensten van EchLandburg worden uitgevoerd op locatie van de 

opdrachtgever. 

De diensten bestaan uit: 

- (Bedrijf)stoelmassages. Deze worden op locatie van de opdrachtgever verzorgd. 

- Persoonlijke & zakelijke coaching en trainingen gericht op groei. Deze worden vnl. 

op locatie van de opdrachtgever verzorgd. 

- Trainingen, workshops en events vinden o.a. plaats op de locatie van de 

opdrachtgever of de daarvoor geschikte plek. Thema heeft ten aller tijde betrekking 

op persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, meer in eigen kracht komen te staan en 

van daaruit te handelen. Verbinden, Versterken, Diversiteit, Inclusie en Duurzaam 

 

Bescherming persoonsgegevens 

Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met onze privacy beleid 

en disclaimer. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens 

Bescherming (AVG). 

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

Het doel van het verzamelen van gegevens   

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een boeking plaatst voor één 

van onze diensten via onze samenwerkende partner, het contactformulier invult 

en/of aanmeld voor één van onze coaching, trainingen, workshops of events vragen 

wij u uw gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om (op uw 

verzoek) contact met u op te nemen, u te informeren over eventuele acties en 

toekomstige workshops / events.  

 

De gegevens (die u zelf aan ons verstrekt) kunnen zijn: 

- Voor- en achternaam 

- Bedrijf 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

Deze gegevens verwerken wij in een Exel bestand.  

http://www.echlandburg.com/


Plant u telefonisch een afspraak in om gebruik te maken van één van onze diensten 

op locatie, noteren wij uw naam en telefoonnummer in de digitale cq. telefoon 

agenda. Deze gegevens noteren wij, zodat wij contact met u op kunnen nemen 

voorafgaand aan de afspraak en/of om u de rekening van de geboekte dienst te 

kunnen versturen.  

 

Om te voldoen aan de Wet AVG versturen wij éénmalig een e-mail om toestemming 

te vragen voor het versturen van e-mails aan uw adres. Bij geen toestemming 

verwijderen wij u van de contactlijst.  

Heeft u aangegeven in de toekomst geen e-mail van ons te willen ontvangen, wij 

respecteren uw keuze en zullen uw e-mailadres uit ons  bestand verwijderden.  

 

Dient u een verzoek in om een offerte te ontvangen voor één van onze diensten?  

Wij hebben de volgende informatie nodig:  

- Naam bedrijf of naam particulier 

- Naam en voornaam contactpersoon 

- Adres bedrijf / particulier 

- Telefoonnummer en emailadres contactpersoon 

Deze gegevens verwerken wij in de offerte. De offerte en factuur (ingeval er een 

opdracht volgt) worden digitaal verwerkt en bewaard.  

 

Al onze digitale berichten worden verstuurd via de server van Mediamens te Sittard. 

( http://www.mediamens.nl ) 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw gegevens digitaal. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, 

worden uw persoonsgegevens binnen twee weken uit het systeem verwijderd. 

Rechten 

- U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht deze te rectificeren. 

Via info@echlandburg.com kunt u een verzoek indienen hiertoe. 

- U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in 

te trekken.  

- Bij onjuiste, irrelevante en of onvolledige gegevens kunt u ons via 

info@echlandburg.com verzoeken deze te wijzigen.  

 

Binnen twee weken na ontvangst via de mail nemen wij uw verzoek in behandeling. 

Social Media 

Wij maken gebruik van social media en maken het graag zo makkelijk mogelijk voor 

u om de content van onze website te delen. Dit kan onder andere door middel van 

Social Media (share) buttons. 

 

- Linkedin Echlandburg 

- Youtube Ech Landburg  

 

http://www.mediamens.nl/
mailto:info@echlandburg.com
mailto:info@echlandburg.com
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/results?search_query=echlandburg


Hieronder leest u de privacyverklaringen van de Social Media platforms om te weten 

hoe zij omgaan met privacy: 

- LinkedIn  

- YouTube 

 

Links naar externe websites 

EchLandburg werkt samen met andere partners, waardoor u op onze website links 

naar externe websites kan aantreffen. Door op een link te klikken bezoekt u een 

website buiten EchLandburg. Houdt er rekening mee dat deze websites hun eigen 

privacyverklaringen hanteren.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
http://www.echlandburg.com/

