
Inleiding
In deze verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe 
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen
jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw 
gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom 
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hikarido
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Hikarido. Hikarido is een bedrijf dat zich richt op 
energetische behandelingen evenals het geven van aansluitende workshops. Denk hierbij aan het geven 
van advies en coaching voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door 
Hikarido verzameld worden. 
Deze verklaring gaat over: dat jij weet wat er met jouw gegevens gedaan word, en hoe je jouw wensen 
rondon deze gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens 
door Hikarido, neem dan gerust contact op!
www.hikarido.nl | 06 30 46 68 11 Schoener 1302 | 8243 TG | Lelystad Btw. Nr. NL1298 73238 B01 | 
KVK Nr. 32168746 Hikarido is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Carolien Jeannette Reij.

Persoonsgegevens:

Hikarido verwerkt je persoonsgegevens in een intern register document, doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of produkten, omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij van jou verwerken:

* Voor- en achternaam;
* Geslacht;
* Gezondheid
* Adresgegevens;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
* Bankrekeningnummer.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Hikarido verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Factureren
* Om goederen en diensten bij u af te leveren.
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
* te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
* Communicatie, Correspondentie omtrent behandelingen,actieve diensten

Geautomatiseerde besluitvorming



Hikarido neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
Hikarido) tussen zit.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van je persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Iedere ondernemer is wettelijk 
verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Je persoonsgegevens worden hoe dan ook niet 
langer bewaard dan de fiscale bewaarplicht of na een verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van je persoonsgegevens aan derden

Hikarido verstrekt dan wel verkoopt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst. Hikarido vraagt dan om jouw toestemming. 

Hikarido verwerkt tevens persoonsgegevens op basis van commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van 
diensten of producten van Hikarido via e-mail of reclame doeleinden via social media. Ook hierbij zal Hikarido, per 
deling met derden, je persoonlijke toestemming vragen.

Cookies of vergelijkbare technieken

De  website van Hikarido maakt geen gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
je persoonsgegevens door Hikarido.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hikarido.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Hikarido om een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak de de strook met nummers onderaan het paspoort, 
(paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hikarido reageert zo
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Hikarido wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

Hikarido neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn intern opgenomen in een beveiligingsbeleid welke  aan constante verandering onderhevig is, door 
wijzigingen in de automatiseringstechniek. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hikarido via info@hikarido.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient 
dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de 
hoogte bent.
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