Privacy Verklaring
De praktijk van Carolien Beverwijk (HSP & Stress en Burn-out Coach), gevestigd aan de Ds. Smitslaan
6, 7711 BA Nieuwleusen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Carolien Beverwijk hecht veel waarde aan heldere en transparante informatie over hoe om te gaan
met de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en
ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Dit betekent onder meer het volgende:
Verwerking Persoonsgegevens
Carolien Beverwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van haar diensten
en/of omdat u deze zelf aan haar (heeft) verstrekt. Het betreft alleen die gegevens die van belang
zijn voor de overeengekomen dienstverlening. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming
met anderen gedeeld.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.
Doel verwerking persoonsgegevens:
Carolien Beverwijk gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het tekenen van de overeenkomst tot dienstverlening;
• U te informeren over eventuele wijzigingen in de dienstverlening;
• Om uw betaling af te handelen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Carolien Beverwijk verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens en verwerkt geen
informatie van personen onder de 18 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met anderen gedeeld.

Beveiliging
Carolien Beverwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan gerust contact op met mij via
info@carolienbeverwijk.nl.
Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
- TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u
zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Bewaartermijn
Carolien Beverwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen :
• Persoonsgegevens: 5 jaar
• Facturatiegegevens: 7 jaar
Gebruik van Cookies
De website van Carolien Beverwijk maakt geen gebruik van Cookies
Uw rechten
U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kunt u
altijd contact met mij opnemen.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover
direct contact met me op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust
contact op met mij.
Contactgegevens
Carolien Beverwijk
Ds. Smitslaan 6
7711 BA Nieuwleusen
info@carolienbeverwijk.nl
06-29338364

