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1. Privacyverklaring AEMAX
AEMAX gevestigd in Breda, KvK nummer: 20156368, handelsnamen Aemax, Mindnez, MiO
mindfulness, Guido Wuner en Jouw Mooiste Leven, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Aemax respecteert de privacy van haar gebruikers. Aemax verwerkt persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
Door het aanvragen van een product of dienst of het bevestigen of ondertekenen van een
overeenkomst of gebruik te maken van een van onze websites ga je akkoord met ons privacy- en
cookie-beleid. Je gegevens zijn veilig en we doen er alles aan om deze veiligheid te waarborgen.
Je gegevens worden nóóit door ons gepubliceerd of aan derden verkocht.
Guido Wüner Wewengkang, AEMAX – Mei 2019
Contactgegevens:
Raaimoeren 40
4824 KE Breda

Bezoekadres: (op afspraak)
Lijndonk 4
4825 BG BREDA

Online websites:
https://www.AEMAX.nl
https://www.mindnez.nl https://www.jouwmooisteleven.nl https://www.lu-jong.nl https://
www.togchod.nl
Guido Wüner Wewengkang is eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke van AEMAX.
Hij is te bereiken via guido@aemax.nl.
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2. Persoonsgegevens die AEMAX verwerkt
AEMAX verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de
gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat kan zijn op individuele titel of via een collectief waar je toe
behoort of lid van bent. Dit collectief heeft een overeenkomst met ons. Om deze reden vermelden
we met dit formulier welke gegevens we kunnen verwerken.
Website.
Het kan zijn dat je je online aanmeldt voor een gratis e-book of andere publicatie van ons, het
contactformulier invult, een oﬀerte voor een product of dienst aanvraagt of koopt of deelneemt
aan een online coachgesprek, workshop, training of webinar. Dan worden die gegevens die je ons
verstuurd bewaart zolang als de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud nodig is voor de
volledige afhandeling daarvan.
Open training, bedrijfstraining, coaching.
Het kan ook zijn doordat je voor, tijdens of na een lezing, workshop, presentatie, coachgesprek of
training van AEMAX je naam, e- mailadres an ons verstrekt met het verzoek om je in te schrijven
voor onze mailing, nieuwsbrief of persoonlijk advies.
De gegevens die we kunnen vragen voor deelname aan een training, lezing, workshop of
coachgesprek staan hieronder vermeld. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor
de volledige afhandeling van de betreﬀende dienst. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij (alleen voor zover actief verstrekt door jou) kunnen bewaren:
•
•
•
•
•

Algemene gegevens zoals je voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht,
burgerlijke staat.
Communicatiegegevens zoals je adresgegevens of bezorgadres, telefoonnummer (werk/
privé), E-mailadres (werk/privé), Skype-adres(werk/privé), (Persoonlijke) website.
Zakelijke gegevens zoals de naam van de organisatie waar je werkt, afdeling, functie,
vooropleiding.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch contact of
via onze websites.
Gegevens over jouw activiteiten op onze websites, waaronder met name je voortgang
in de online cursussen als je die volgt, eventueel geüploade opdrachten, forumberichten en
behaalde certificaten.

Welke van de bovenstaande gegevens we verwerken is dus afhankelijk of jij deze gegevens wilt
delen en afhankelijk van de dienst die je afneemt of waar je aan deelneemt. In onze
dienstverlening vragen we alleen de gegevens die relevant zijn voor de betreﬀende dienst.
Foto en video
Als jij je deelneemt aan één van onze events, stem je ermee in dat er eventueel foto- en
videomateriaal gemaakt wordt waarbij je herkenbaar in beeld gebracht kunt worden. Deze
beelden bewaren wij in ons archief en een selectie van deze foto’s en video’s publiceren we op
social media, in drukwerk en op onze websites.
Als je deelneemt aan onze trainingsprogramma’s, workshops of coachgesprekken wordt het
maken van (eventuele) opnames vooraf besproken en alleen na goedkeuring gemaakt. De beelden
worden gebruikt voor de doeleinden van de training, workshop of coachingssessies. Deze foto’s
worden niet opgeslagen in ons archief. Foto’s van de training, workshop of coachsessie voor
promotie, worden alleen door Aemax gebruikt en worden gemaakt nadat er uitdrukkelijke
persoonlijke toestemming is geven van jou voor, tijdens of na het consumeren van de betreﬀende
dienst.
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3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die AEMAX verwerkt
Onze diensten en websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over deelnemers of
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aemax.nl dan verwijderen wij deze
informatie.
Voor het overige verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt AEMAX
persoonsgegevens.
AEMAX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het afhandelen van jouw betaling.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
Je deel te kunnen laten nemen aan een van onze trainingen, workshops of lezingen.
AEMAX verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
met name gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen).
Verzenden van onze nieuwsbrief.
Voor onderzoeksdoeleinde, waarbij de gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd.
Aanbieden en gepersonaliseerd leveren van onze producten en diensten.
Testen en verbeteren van onze producten en diensten.
Samenstellen van de gebruiksstatistieken. Hiermee kunnen wij de werking van de website
en systemen optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd

5. Geautomatiseerde besluitvorming
AEMAX neemt geen - op basis van geautomatiseerde verwerkingen - besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van AEMAX) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AEMAX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
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Naam en e-mailadres ten behoeve van het toesturen van onze nieuwsbrief:
Bewaartermijn: zo lang als AEMAX bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te
verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijderd.
Accountgegevens, personalia en (cursus/workshop/coachtraject)-gegevens waaraan je
hebt deelgenomen (oﬄine/online).
Bewaartermijn: zo lang als AEMAX bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te
verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijderd.
Factuurgegevens:
Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
AEMAX verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens.
Je persoonsgegevens voor onze nieuwsbrief worden opgeslagen op de server van
mailingprovider Mailchimp en Activecampaign. Wij mailen je individueel via onze webhost
Yourhosting. Voor onze CRM systeem maken we gebruik van Hubspot. Onze boekhouding voeren
wij in eigen beheer en worden jaarlijks verwerkt door een accountantskantoor. Momenteel is dat
accountantskantoor Y. Zomer in Breda.
Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. AEMAX blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Geheimhoudingsverklaring
Er zijn geen andere mensen die toegang hebben tot een deel van jouw gegevens. Mocht dit in de
toekomst wel het geval zijn dan wordt jij hierover geïnformeerd en zal er met deze mensen een
geheimhoudingsovereenkomst worden afgesloten.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AEMAX gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website
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Your online choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. Dit is de link:
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer via https://
www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

10. Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik
van onze websites kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze websites
worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed
mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij
kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics
kun je vinden via https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

11. Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze websites te
delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende
social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de
respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je
alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:
• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
• Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy

12. 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 jouw persoonsgegevens door AEMAX en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze
gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 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
jouw persoonsgegevens sturen naar info@AEMAX.nl
Besef dat wanneer je een account hebt op (één van) onze website(s), het verwijderen van je
gegevens mogelijk kan betekenen dat je daarna geen toegang meer hebt tot de producten en/of
diensten die je bij ons hebt gekocht.
AEMAX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om altijd een klacht eerst bij ons in
te dienen via info@aemax.nl en vervolgens ook bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons
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13. Hoe AEMAX persoonsgegevens beveiligt
AEMAX neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan aub contact op met info@AEMAX.nl.

14. Solliciteren bij AEMAX
Solliciteer je op een vacature bij AEMAX, dan is het goed om te weten dat we jouw
persoonsgegevens maximaal 4 weken bewaren na het einde van de sollicitatieprocedure. Stuur je
een open sollicitatie naar ons dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar, zodat wij
een passende vacature kunnen vinden voor jou. We proberen onze informatie over jou zo
accuraat mogelijk te houden. Je krijgt ten allen tijde toegang tot jouw persoonsgegevens, je kunt
deze laten aanpassen of laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@aemax.nl.

Tot slot
Deze privacy statement is van toepassing op alle handelsnamen die vallen onder Aemax. We
behouden ons het recht om het privacy statement aan te passen. Ons advies is om deze dan ook
regelmatig te lezen.
Aemax
Raaimoeren 40, 4824 KE BREDA
Bezoekadres Lijndonk 4, 4825 BG BREDA
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