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Privacyverklaring  

 

 
 
Coachpraktijk 
Atelier Eigenheid 
Praktijkadres:  
Touwbaan 1 
4205 AB Gorinchem 
www.ateliereigenheid.nl 
info@ateliereigenheid.nl  
 

KVK-nummer: 76265811 
BTW-nummer: NL003069143B88 
IBAN: NL81 KNAB 0259 8131 41   

 
Voorop staat dat jij jezelf en jouw persoonsgegevens veilig weet, daarom deze verklaring, 
zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt.  
 
Verwerking van je persoonsgegevens 
 
Coachpraktijk ‘Atelier Eigenheid’ verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt via de website of rechtstreeks via 
een gesprek, via email, app, telefonisch of op andere wijze. 
Thea Jongsma-Westra is eigenaar van Atelier Eigenheid en verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contact 
gegevens kun je bovenaan deze verklaring vinden. 
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Betalingsgegevens 
- Overige persoonsgegevens die je actief versterkt bijvoorbeeld via het website 

formulier, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.  
- Gegevens die je invult op het intake formulier en/of de begeleidingsovereenkomst.  
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag jouw persoonsgegevens worden verwerkt: 
Grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens: 

- Je hebt toestemming gegeven 
- Het is noodzakelijk om de overeenkomst uit de voeren 
- Het is noodzakelijk omdat dit wettelijk verplicht is. 

 
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

- Telefonisch of per app contact zoeken of onderhouden 
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- Informatie sturen per mail of per post 
- Te communiceren over een wijziging en/of het maken van een afspraak en of dienst. 
- Afhandelen van betalingsverkeer  
- Te voldoen aan wettelijke verplichtingen door het bijhouden van een boekhouding. 
- Verantwoording af te leggen aan de belastingdienst 
- Verzenden van nieuwsbrieven en blogs 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Werkaantekeningen door coach/ counselor/trainer om hiermee de voortgang van een 

coachtraject en gemaakte afspraken en doelen bij te houden. 
 
Contactformulier op de website: 
Gegevens uit het contactformulier worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende 
mailbox van Atelier Eigenheid, zodat je berichten kunnen worden beantwoord.  
 
Bewaren van gegevens: 
Atelier Eigenheid zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om 
de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Waarbij rekening wordt 
gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.  
Bewaartermijnen: 

- Gegevens vanuit contactformulier van de website: 3 maanden 
- Boekhouding, factuur gegevens: 7 jaar 
- Gegevens voor versturen van mail, nieuwsbrief: Zolang aangemeld + 6 maanden 
- Begeleidingovereenkomst, intake formulier en 

gegevensbegeleidingstraject/coachtraject: 2 jaar na beëindigen van een dienst/ traject.  
 
Delen van persoonsgegevens met anderen: 
‘Atelier Eigenheid’ verstrekt gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst en met jouw toestemming. Of om te voldoen aan wettelijke 
verplichting.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je 
kunt een verzoek hiervoor indienen via: info@ateliereigenheid.nl 
Met uitzondering van betalings- en factuurgegevens, deze mogen niet verwijderd omdat die 
volgens wettelijke eisen, verplicht bewaard moeten worden.  
 
Beveiliging van gegevens: 
‘Atelier Eigenheid’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zullen er 
passende maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact 
op via het contactformulier op de website: www.ateliereigenheid.nl of per mail: 
info@ateliereigenheid.nl 
 
 
 
 
Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie 
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Om jouw als websitebezoeker te beschermen gebruikt ‘Atelier Eigenheid’ codering 
technologieën. Met SSL (Secure Socket Laver) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld 
gebruikt op de website (voor derden dus niet zichtbaar).  
Beveiliging herken je door het slotsymbool wat rechtsonder of linksboven in jouw browser 
verschijnt. Daarnaast verandert ook de URL van www of http in https:// wat ook aangeeft dat 
de pagina beveiligd is.  
 
Vragen of opmerkingen: 
Heb jij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of algemene vragen 
omtrent de AVG kun je contact opnemen met Thea via: info@ateliereigenheid.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@ateliereigenheid.nl

