
 

 

 

Privacy verklaring   Kindigo Academie                                                         

Karin Janssen verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden die zich via deze link of via 
een andere weg aanmelden voor online trainingen/webinars/presentaties/workshops/het 

bekijken van videos/filmpjes en alle andere aspecten die te vinden zijn op de website van  
www.kindigo-academie.nl met de daaraan gekoppelde site, gehost en onderhouden 

via/door www.course-flow.com . Het betreft hier de voornaam, achternaam, adres 
(straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats), telefoonnummer, land van herkomst, 

BTW nummer, bedrijfsnaam en het emailadres. In deze privacyverklaring legt ze uit waarom 
en op welke manier ze jouw persoonsgegevens verwerkt. 

Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen (ook voor het laten 
verwijderen van jouw gegevens)  via info@renascor.nl  en via 0499-465571. 

Via deze registratielink/betaallink heeft Karin Janssen niet de intentie om gegevens te 

verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ze kan echter niet controleren 
of een bezoeker ouder dan 16 jaar is (geboortedatum wordt immers niet geregistreerd). Ze 

raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Dit om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Indien je vermoedt dat Karin Janssen  zonder toestemming de persoonlijke 
gegevens van een minderjarige heeft verzameld, kun je contact met haar opnemen via 

info@renascor.nl . Ze zal in deze gevallen de informatie onmiddellijk verwijderen. 

Karin Janssen verwerkt eerdergenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 voor het op de hoogte houden van zaken/uitnodigingen voor 
webinars/presentaties/lezingen/online trainingen die te maken hebben met 
(activiteiten omtrent) de Kindigo Academie en haar Praktijk voor Kindigo therapie. 
Voor haar activiteiten hieromtrent is meer informatie te verkrijgen op haar websites: 
www.kindigo-academie.nl,  www.renascor.nl , www.kinderenbewustopvoeden.nl , 
www.overprikkelingbijkinderen.nl , www.prikkelstorm.nl , www.hetlichtje.nl , 
www.kindigo.nl .  

 nieuwsbrieven/mailinglijsten 

Rechten van betrokkenen 

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Karin Janssen doet haar uiterste best om 
hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het haar weten! Om 
van je rechten gebruik te maken kun je contact met haar opnemen via info@renascor.nl  of 
via 0499-465571. 
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 Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens ze van jou 
verwerkt. Ze vertelt je dan ook graag meer over het hoe en waarom ze die gegevens 

verwerkt. 
 Rectificatie: heb je het idee dat ze verkeerde gegevens van jou heeft? Laat het haar 

meteen weten, dan past ze het aan. 
 Beperking: heb je het idee dat ze jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist 

verwerkt, dan kun je die verwerking ook laten beperken. 

Daarnaast kun je ook: 

 Je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailtjes. Als je 

toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met haar 
opnemen. Dit kan via info@renascor.nl  

Hoe lang bewaart Karin Janssen je persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De 
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Karin Janssen de gegevens heeft 
gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je 
hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@renascor.nl . 

De persoonsgegevens, verstrekt via deze registratie, worden niet met derden gedeeld. 

Karin Janssen beveiligt persoonsgegevens  

Karin Janssen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn en/of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via 

info@renascor.nl . 

In alle gevallen waarin je wenst dat je NA goedkeuring (aanvinken van het vierkantje) alsnog 
je gegevens wil laten verwijderen, neem dan direct contact op met haar via: 
info@renascor.nl   
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