PRIVACY VERKLARING
Anouk Barendrecht Consultancy
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en de Telecommunicatiewet. De website www.verlichtjelevenspad.nl wordt beheerd door Anouk
Barendrecht. Anouk Barendrecht is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Contactgegevens:
Anouk Barendrecht
Gemetstraat 16
3237 AM Vierpolders
KVK: 64744744
BTW: NL178554169B02
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Anouk Barendrecht kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze
diensten en omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Anouk
Barendrecht verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking
hiervan.
ANOUK BARENDRECHT KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw E-mail adres
– Uw rekeningnummer
– Uw geboortedatum
– Aantekeningen tijdens coachtraject
WAAROM DEZE GEGEVENS NODIG ZIJN
Anouk Barendrecht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch niet
bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van onze
promotieactiviteiten.
HOE LANG BEWAART ANOUK BARENDRECHT UW GEGEVENS
Anouk Barendrecht bewaart uw gegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer
bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te
stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door
onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee
bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website
teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u
vinden op de website van ConsuWijzer.
SOCIAL MEDIA
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen
via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social
media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke
social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door
hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:
• Facebook
• Instagram
UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website
Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen. Links Op onze
website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een
website buiten verlichtjelevenspad.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van
cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende
website.
DELEN MET ANDEREN
Anouk Barendrecht verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
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 anouk@verlichtjelevenspad.nl Anouk
Barendrecht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
KLACHT INDIENEN U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens als
Anouk Barendrecht het bovengenoemde niet naleeft.
BEVEILIGEN Anouk Barendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

