
Privacyverklaring 
 

Energetisch Coachpraktijk Eigenwijz 
Via de diensten van Energetisch Coachpraktijk Eigenwijz worden privacygevoelige gegevens, oftewel 

persoonsgegevens verwerkt. Energetisch coachpraktijk Eigenwijz acht een zorgvuldige omgang met 

persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden aan mij toevertrouwd en door mij 

dan ook zorgvuldig verwerkt en niet verstrekt aan anderen. Bij de verwerking hou ik me aan de AVG 

privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent o.a. dat ik: 

1. Duidelijk vermeld met welke doeleinde persoonsgegevens verwerkt worden 
(middels deze  privacyverklaring); 

2. De verzameling van persoonsgegevens zich beperken tot alleen de persoonsgegevens die 
nodig zijn voor jouw persoonlijke traject; 

3. Jou gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te 
verwerken; 

4. Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te 
bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Energetisch coachpraktijk Eigenwijz, gevestigd aan Graeterweg 25 te Swalmen-Boukoul, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  Energetisch coachpraktijk Eigenwijz (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van 

persoonsgegevens heel belangrijk.  Jouw gegevens worden dan ook met zorgvuldigheid verwerkt. Met 

deze privacyverklaring informeer ik jou hoe ik omga met persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens Energetisch coachpraktijk Eigenwijz: 

Graeterweg 25  

6071 ND Swalmen-Boukoul 

KvK 77598385  

T: 06-23926339 

info@eigenwijzcoaching.nl | http://eigenwijzcoaching.nl 
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1.     Persoonsgegevens die worden verwerkt 
 

Persoonsgegevens over jou worden verwerkt omdat jij gegevens zelf aan mij verstrekt in 
correspondentie ofwel telefonisch, bij het invullen van een intakeformulier of bij het aangaan van een 
traject met mij.  

Persoonsgegevens  

• Voornaam, voorletters en achternaam  

• Adresgegevens  

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

• Geboortedatum   

• Geslacht   

• Gegevens over je beroep / werkgever 

• Je persoonlijke coachvraag 

• Gespreksverslagen : alleen door jou en mezelf in te zien 

  

Uitgangspunt daarbij is dat Energetisch coachpraktijk Eigenwijz niet meer persoonsgegevens  

zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden. 

 

Doeleinden 

• De mogelijkheid om jou in contact te komen tijdens je persoonlijke traject;  

• Beheer van mijn klantenbestand;  

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning/facturatie;  

• Goede en efficiënte dienstverlening van mijn praktijk. 

 

2.     Rechtsgronden van de verwerking 
 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een jouw persoonlijke traject 

2. Wettelijke verplichting 

3. Toestemming van de gebruiker 

  



Pagina - 3 - van 3   
 

3.     Hoe worden persoonsgegevens bewaard 
 

Energetisch coachpraktijk Eigenwijz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw gegevens  bewaard 
worden zolang zij nodig zijn om de doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer 
bewaard worden, i.v.m. wettelijke bewaarplichten (fiscale bewaarplicht).    

Bewaarplicht gegevens 

Personalia min. 7 jaar verplichting belastingwetgeving 

Adres min. 7 jaar verplichting belastingwetgeving 

Jaarrekening min. 7 jaar verplichting belastingwetgeving 

Facturen min. 7 jaar verplichting belastingwetgeving 

 

Overige gegevens  

Telefoonnummer Tot 5 jaar t.b.v. eventuele nazorg 

Gespreksverslagen Tot 5 jaar t.b.v. eventuele nazorg 

Email adres Tot 5 jaar t.b.v. eventuele nazorg 

 

4.  Hoe ik uw gegevens beveilig 
 

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang 

van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen 

genomen.    

5.  Uw rechten 
 

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden dan aan u 
verstrekt binnen 1 maand. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te 
passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of 
een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan gerust contact met me op.  
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral meteen 
weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacy toezichthouder, u kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

6.  Wijzigingen in privacyverklaring 

De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk of de hoeveelheid gegevens, kan wijzigen. 

Energetisch coachpraktijk Eigenwijz behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. 

Ik adviseer dan ook om regelmatig mijn website te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Huidige verklaring is bijgewerkt op 16-03-2020. Heb je vragen/opmerkingen laat het me dan weten. 

 

Geen zorgen ik ga zorgvuldig met je gegevens om.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-3-2020.  


