Privacyverklaring Leefstijlcoach Reina
Dit is de verklaring van Leefstijlcoach Reina, gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 73424811.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan en het gebruik
van cookies door Leefstijlcoach Reina.
Leefstijlcoach Reina respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website
(www.leefstijlcoachreina.nl). In dat kader heb ik passende maatregelen genomen om je bezoek aan
en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Daarnaast kun je in deze
verklaring lezen hoe ik met je persoonsgegevens omga en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van
cookies.
Verwerking van persoonsgegevens
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens ook echt privé blijven en ik houd me daarom aan
de geldende wet- en regelgeving.
Wat zijn persoonsgegevens? Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke
persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer,
identificatienummer, geboortedatum maar ook online identificatoren van één of meer elementen die
kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom? Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je deze
gegevens zelf aan mij hebt verstrekt of deels hebt verstrekt, op grond waarvan ik de overige van
belang zijnde informatie heb opgezocht. Daarbij kun je denken aan situaties waarbij je hebt
aangemeld voor leefstijlcoaching, voor een bijeenkomst of op andere wijze gebruikmaakt van mijn
diensten.
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ik deze heb verkregen. Daarnaast kan
ik je persoonsgegevens gebruiken om je (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren
over (nieuwe) producten en/of diensten die wellicht voor je interessant zouden kunnen zijn.
Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het toesturen van algemene nieuwsbrieven of
algemene informatie noch worden je persoonsgegevens aan derden verstrekt, behalve als ik daartoe
word verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Leefstijlcoach Reina verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Dit zijn
bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid en leefstijl (zoals medicijngebruik, blessures, ziekten,
fysieke conditie, biometrische gegevens en voeding)
Deze informatie verstrek je op vragenlijsten en tijdens coaching gesprekken
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering
van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in
contact te brengen met andere professionals op het gebied van gezondheid en sport.

Beveiliging
Leefstijlcoach Reina voert passende technische en organisatorische waarborgen door ter
bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen
onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of
toegang tot persoonlijke gegevens. Ik wijs je er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die
samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan elimineren.
Hoe ik je persoonsgegevens beveilig
Leefstijlcoach Reina heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen.
De website van Leefstijlcoach Reina 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 en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens beperk ik tot alleen de
benodigde apparaten. Alle apparaten zijn uitgerust met de meest actuele beveiligingssoftware, zoals
een virusscanner, filevault en een firewall
De toegang tot je persoonsgegevens is beveiligd met een wachtwoord.
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
Samenwerking met derde partijen
Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om jou de diensten te leveren die
je van Leefstijlcoach Reina verwacht. Ik maak soms gebruik van systemen of diensten van
leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot de gegevens van jou. Ik
werk echter altijd met betrouwbare leveranciers, zodat jouw gegevens veilig zijn.
Bewaren van gegevens Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Leefstijlcoach Reina,
maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Ik zal
je persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan mijn wettelijke
verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Als ik je
persoonlijke gegevens niet langer hoef te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette
doelstellingen, verwijder ik je persoonlijke gegevens uit mijn systemen.
Dit zijn je rechten
Alle gegevens die ik van jou verwerk, mag je inzien en (laten) aanpassen. Als je geen gerichte
informatie van mij wilt ontvangen over mijn dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag mij
ook vragen om jouw gegevens die bij Leefstijlcoach Reina vastgelegd zijn te wissen. Let erop dat ik
dat niet altijd mag doen in verband met wet- en regelgeving. Ik laat je natuurlijk altijd weten waarom
ik in zo’n geval je gegevens niet kan wissen.
Mocht jij de gegevens nodig hebben die Leefstijlcoach Reina heeft opgeslagen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij zal
Leefstijlcoach Reina al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Gebruik van cookies
De website van Leefstijlcoach Reina maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes
die op je PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om
instellingen of voorkeuren te onthouden.
Heb je een klacht?
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 of de Wkkgz.
Heb je vragen?
Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust
contact op via onderstaande contactgegevens.
Reina Buursen
Email: info@leefstijlcoachreina.nl
Telefoon: 06-43562312
KvK nummer: 73424811
AGB-code zorgverlener: 90106411
AGB-code onderneming: 90065639
Aangesloten bij de Beroepsvereniging LeefstijlCoaches Nederland (BLCN) en Kabiz
Lid van KlachtenPortaal Zorg (Wkkgz)
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 april 2019.

