Privacyverklaring

Marjet Leefstijlcoaching, gevestigd in Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67583210, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die ik verwerk
Marjet Leefstijlcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk nadat je ja hebt
gezegd op een coachingstraject of een overeenkomst met mij sluit:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Marjet Leefstijlcoaching verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling.
Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals
gezondheidsgegevens en diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde
gegevens naar aanleiding van het intakeformulier.
Ik verwerk ook persoonsgegevens, zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling
van jouw betaling en wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die
ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Het doel van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens verwerk ik met als doel inzicht te krijgen in de
problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen
tussen de gegevens om je op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen
van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding
tijdens de sessies. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor
deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met jouw
toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens
Marjet Leefstijlcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer je een contactformulier op de website invult of mij een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die je mij toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de
beantwoording en afhandeling daarvan.
Delen van persoonsgegevens met derden
Marjet Leefstijlcoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Beveiliging van persoonsgegevens
Marjet Leefstijlcoaching 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 of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@marjetleefstijlcoaching.nl
Marjet Leefstijlcoaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:
De website van Marjet Leefstijlcoaching maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL-certificaat. Je herkent deze beveiliging aan het groene hangslotje en de
aanduiding https voor de url.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een
wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens
beperk ik tot alleen de benodigde apparaten en zijn uitgerust met de meest
actuele beveiligingssoftware.
De toegang tot je persoonsgegevens is beveiligd met een wachtwoord.
Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit
bewaard in een afgesloten ruimte.
Het gebruik van cookies
De website van Marjet Leefstijlcoaching gebruikt functionele, analytische en
tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Marjet Leefstijlcoaching gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze
cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.

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 Marjet Leefstijlcoaching en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou 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 jouw
persoonsgegevens sturen naar info@marjetleefstijlcoaching.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-enantwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs hoe dit veilig kan). Ik reageer zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Heb je een klacht over de wijze waarop ik met je persoonlijke gegevens omga? Dan
verneem ik dat graag voor het geven van uitleg en/of om maatregelen te nemen.
Ook kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Vragen of meer informatie
Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring?
Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Marjet Savelkoel-Andeweg
Email: info@marjetleefstijlcoaching.nl
Telefoon: 06-18620870
KvK nummer: 67583210
Aangesloten bij de Beroepsvereniging LeefstijlCoaches Nederland (BLCN) en
Kabiz
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2022

