
Privacyreglement – Denise van Beek 
 
Algemeen 
In het privacyreglement wordt verstaan onder: 

1. Het bedrijf: Denise van Beek, life- en lifestyle coaching, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer: 78016827, die het privacyreglement hanteert om diensten aan te kunnen bieden.  

2. Opdrachtgever, cliënt of coachee, hierna cliënt: een particulier of rechtspersoon die aan het bedrijf 
een opdracht verleent tot het verrichten van diensten.  

 
Om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, registreert 
het bedrijf persoonlijke en administratieve gegevens. Om de cliënt te kunnen garanderen dat de privacy wordt 
beschermd en er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens, hanteert het bedrijf een privacyreglement.  
 
Artikel 1. Persoonsgegevens  

1. De geleverde persoonsgegevens van de cliënt aan het bedrijf zijn persoonsgegevens in de zin van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het bedrijf draagt de verantwoordelijkheid dat deze 
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in lijn met de Wbp.  

2. De geleverde persoonsgegevens door de cliënt zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn 
gegeven. Hierbij gaat het om gegevens waardoor het bedrijf de opdracht kan uitvoeren, gegevens 
waardoor de financiële administratie kan worden uitgevoerd door het bedrijf en gegevens waarmee 
het bedrijf contact kan opnemen met de cliënt. 

3. De cliënt kan ten alle tijden verzoeken om zijn persoonsgegevens in te zien of de gegevens te 
verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. 

 
Artikel 2. Geheimhouding  

1. Het bedrijf gaat vertrouwelijk om met alle informatie van de cliënt en draagt er zorg voor dat deze 
informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt 
zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.  

2. Het bedrijf draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door 
eventuele ingeschakelde derden wanneer dit noodzakelijk is om de opdracht te kunnen uitvoeren.  

 
Artikel 3. Bewaartermijn  

1. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de diensten uit te kunnen 
voeren, tenzij anders overeengekomen tussen het bedrijf en de cliënt. Het omvat de termijnen van de 
doelen van de persoonsgegevens voor het bedrijf die in artikel 1.2 van het privacyreglement vermeld 
staan.  

 
Artikel 4. Statistieken 

1. Het bedrijf houdt geanonimiseerde statistieken bij om enkel inzichtelijk te krijgen hoe vaak, en op 
welke wijze bezoekers de website gebruiken. Hierbij worden privé gegevens van gebruikers 
geblokkeerd door Google.  

 
Artikel 5. Online cursussen en trainingen 

1. Het bedrijf bewaart bij de online cursus(sen) en/of trainingen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn 
om de dienstverlening uit te voeren, zoals vermeld in artikel 1.2 en artikel 3.1. 

2. De gegevens die bewaard worden zijn: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres en 
adresgegevens, die allen met toestemming van de cliënt worden verkregen tijdens het invullen van 
het inschrijvingsformulier om de dienstverlening uit te kunnen voeren.  

 
Artikel 6. Wijzigingen 

1. Het bedrijf behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De cliënt kan 
regelmatig de privacyverklaring raadplegen, om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.  

 
 
 


