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PRIVACY STATEMENT 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een product en/of dienst 

afneemt van Zijnscoachingpraktijk of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.  

Persoonsgegevens worden opgeslagen door: 

Ondernemer:  Helena de Ridder-Sickler 

Onderneming:  Zijnscoachingpraktijk 

E-mail:   helena@zijnscoachingpraktijk.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)6 40796952 

Zijnscoachingpraktijk is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening 

Gegevensbeschrming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor 

analyse- en marketingdoeleinden. Zijnscoachingpraktijk is verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Zijnscoachingpraktijk is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens 

Zijnscoachingpraktijk, waaronder http://www.zijnscoachingpraktijk.nl. 

Zijnscoachingpraktijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de 

uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing  

en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De door Zijnscoachingpraktijk opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van 

de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door 

Zijnscoachingpraktijk. Zonder deze gegevensverwerking is het niet mogelijk voor 

Zijnscoachingpraktijk om de overeenkomst uit te voeren.  

Zijnscoachingpraktijk gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en 

doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde 

gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens 

mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Zijnscoachingpraktijk altijd de passende 

maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen 

zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk 

uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
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Door Zijnscoachingpraktijk worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst, voor het betalen en 

afhandelen van de facturen, voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte en voor het behandelen 

van vragen en klachten: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en/of e-mailadres, bankgegevens, ordernummer.  

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt nodig is en zijn voor u te allen tijde in te 

zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen 

waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Zijnscoachingpraktijk altijd eerst toestemming 

aan degenen van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Uw gegevens worden niet langer dan 

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Zijnscoachingpraktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Op de website van Zijnscoachingpraktijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder 

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die u browser meestuurt. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Zijnscoachingpraktijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 

gegevens worden zo veel mogelijke geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar helena@zijnscoachingpraktijk.nl . 

Zijnscoachingpraktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Zijnscoachingpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zijnscoachingpraktijk maakt gebruik van een 

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zijnscoachingpraktijk verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met Zijnscoachingpraktijk op via 

helena@zijnscoachingpraktijk.nl.  

www.zijnscoachingpraktijk.nl  is een website van Zijnscoachingpraktijk. Zijnscoachingpraktijk is als 

volgt te bereiken:  

Postadres: Altenastraat 2, 4201 BD, Gorinchem 

Vestigingsadres: Altenastraat 2, 4201 BD, Gorinchem 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59281782 

Telefoon: 0640796952 

E-mailadres: helena@zijnscoachingpraktijk.nl 
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