
Privacybeleid Mindful Minuut 
 
 

Over het privacybeleid  
 
Mindful Minuut is een eenmanszaak van Marjolein van der Aar, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 80365876. Ik vind jouw privacy belangrijk en ga 

zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten hebben verzameld.  

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website http://www.mindfulminuut.nl 
en de daarop ontsloten dienstverlening van Mindful Minuut. De ingangsdatum voor de geldigheid van 
deze voorwaarden is 14/07/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van 
alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden 
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze 
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze 
wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij 
hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over dit 
privacybeleid kunt je contact opnemen met marjolein@mindfulminuut.nl. 

 
Doel van de gegevensverwerking 
 
Uitvoeren van de dienstverlening 
 
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren en verbeteren van onze 
dienstverlening, zoals het toevoegen van jouw telefoonnummer aan een verzendlijst in WhatsApp en 
het versturen van content via e-mail en WhatsApp. 
 
Commerciële/marketing doeleinden 
 
Mindful Minuut heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken 
voor marketingdoeleinden. We verwerken jouw naam, e-mail en (indien bekend) social media account 
voor direct marketing en social media marketing. We zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je 
uitschrijft van mijn nieuwsbrief of op een andere manier schriftelijk aangeeft niet meer door mij 
benaderd te willen worden. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter 
beschikking aan derden.  
 
Recensies 
 
Voor het plaatsen van recensies over mijn diensten met jouw gegevens (naam, leeftijd, woonplaats, 
foto) op mijn website of andere online kanalen vraag ik altijd expliciet vooraf toestemming. Recensies 
over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen 
wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.  
 

Gegevensverwerking 
 
Mindful Minuut zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de 
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering 
van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering 
van onze overeenkomst. We zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. De diensten van 
Mindful Minuut worden deels uitgevoerd door een vast team van professionals die op freelancebasis 
aan Mindful Minuut verbonden zijn. Zij hebben voor de uitvoering van de diensten en het bieden van 
klantsupport toegang tot uw contactgegevens. Zij dragen zorg voor uw privacy en gebruiken de 
gegevens alleen voor de uitvoering van de dienst. 
 
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, 
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 
 
Google Analytics 
 

http://www.mindfulminuut.nl/


Voor bezoekersgedrag te analyseren en de website te optimaliseren gebruiken we Google Analytics. 
Deze diensten maken gebruik van cookies. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen 
deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets 
interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze 
informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige 
Googlediensten en producten. 
 
Facebook Pixel 
 
Op onze website is de Facebook Pixel (first-party cookie) geïnstalleerd om gericht advertenties te 
kunnen plaatsen en te advertentieresultaten te rapporteren. De data die door Facebook wordt 
verzameld met behulp van deze cookie wordt geanonimiseerd aan mij doorgegeven.  
 
ActiveCampaign  
 
Wij versturen onze e-mails en nieuwsbrieven met ActiveCampaign. ActiveCampaign zal jouw naam 
en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd 
door ons is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Daarmee kun je je uitschrijven voor verdere 
geautomatiseerde communicatie. Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd 
opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die 
inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActiveCampaign behoudt zich het recht 
voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het 
kader daarvan informatie met derden te delen.  
 
Gmail 
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij 
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en 
corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot 
ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.  
 
Betalingsverwerker Mollie 
 
Voor het regelen van de betalingen maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres 
en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. 
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw 
persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de 
wettelijke termijnen is toegestaan. Zie voor het volledige privacybeleid van Mollie 
https://www.mollie.com/nl/privacy 
 

Jouw rechten 
 
Inzage  
 
Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Mindful Minuut om jouw gegevens in te zien. Mail hiervoor 
naar marjolein@mindfulminuut.nl. 
 
Wijzigen/intrekken 
 
Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, 
afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Tegen de verwerking van jouw 
gegevens kun jij bezwaar maken. 
Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht 
deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we je kunnen 
leveren. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar 
marjolein@mindfulminuut.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan 
je verzoek kunnen voldoen, zullen we jou laten weten waarom we jouw verzoek afwijzen. 
 
Slotbepalingen 
 

mailto:marjolein@mindfulminuut.nl


We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid 
kunnen aanbrengen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds 
verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op 
de hoogte.  
 
Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we je gegevens gebruiken, kun je een e-
mail sturen naar marjolein@mindfulminuut.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop we met je 
gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. 
 

Contactgegevens 
 
Marjolein van der Aar  
Mindful Minuut  
Amsterdam 
marjolein@mindfulminuut.nl 


