
 

 

 

 

Privacyverklaring  
Bij het verlenen van diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw 

persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.  

 

ContactgegevensContactgegevensContactgegevensContactgegevens    verwerkingsverantwoordelijkeverwerkingsverantwoordelijkeverwerkingsverantwoordelijkeverwerkingsverantwoordelijke    

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

 

Cindy Evers, eenmanszaak, KVKCindy Evers, eenmanszaak, KVKCindy Evers, eenmanszaak, KVKCindy Evers, eenmanszaak, KVK----nummer 72575174nummer 72575174nummer 72575174nummer 72575174    

Ockenburg 35, 4901 CV Oosterhout, cindy@cindyevers.nl 

 

De functionaris voor de gegevensbescherming is Cindy Evers.  

 

Verkrijgen van Verkrijgen van Verkrijgen van Verkrijgen van persopersopersopersoonsgegevens onsgegevens onsgegevens onsgegevens  

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten 

te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, 

telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via 

derden in het kader van een coachtraject.     

 

PersoonsgegevensPersoonsgegevensPersoonsgegevensPersoonsgegevens    

Cindy Evers    verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer 

• Geboortedatum 

• Werksituatie 

• Gezinsituatie 

• Interessegebieden 

• Informatie over uw gezondheid, zoals medicijngebruik, allergieën, zwangerschap, psychische of 

fysieke klachten 

• Gespreksverslagen 

• Inhoud van communicatie 

• IP-adres 

 

DoeleindenDoeleindenDoeleindenDoeleinden    

Cindy Evers    verwerkt    deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

• Het onderhouden van contact; 

• Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 

• Een goede en efficiënte dienstverlening 

• Beheer van het klantenbestand 



 

 

 

 

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning 

• Verbetering van de dienstverlening 

• Rapporteren en analyseren voor de verbetering van de dienstverlening 

• Facturering 

• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen 

• Marketing 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen 

• Het voeren van geschillen 

• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website 

 

Waarop is de verwerking Waarop is de verwerking Waarop is de verwerking Waarop is de verwerking gebaseerdgebaseerdgebaseerdgebaseerd    

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de dienst die u van mij afneemt, 

zoals het samenstellen van uw eigen essentiële olie mix. Om de juiste essentiële oliën te kunnen 

adviseren, is het belangrijk dat ik op de hoogte ben van o.a. uw persoonlijke situatie en uw 

gezondheid. De informatie die u mij hierover verstrekt zal ik documenteren. In het geval van een 

visitatie vanuit beroepsvereniging BATC moet ik kunnen aantonen waarom en in welke dosering ik de 

essentiële oliën heb toegepast. 

Aan het begin van het eerste consult (de intake) zal ik u vragen mij hiervoor schriftelijk toestemming 

te geven.  

 

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke 

verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.  

 

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtaardigde belangen:    

• Verbetering van diensten 

• Bescherming van financiële belangen 

• Beveiliging en het beheer van haar systemen 

 

Verstrekking aan Verstrekking aan Verstrekking aan Verstrekking aan derdenderdenderdenderden    

In het kader van mijn dienstverlening    kunnen    persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor 

de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de 

IT-leveranciers of de bank. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de 

voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader 

van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.  

 

Ik zal    uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.  

 

Bij visitatie van de praktijk die voortvloeit uit mijn lidmaatschap bij beroepsvereniging BATC zal ik 

inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn. De 

personalia zijn dan onherkenbaar gemaakt voor de visiteur. 

 



 

 

 

 

 

Doorgifte van uw gegevens buiten deDoorgifte van uw gegevens buiten deDoorgifte van uw gegevens buiten deDoorgifte van uw gegevens buiten de    EEREEREEREER    

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, 

Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU 

worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of Facebook in het contact 

met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de 

Europese privacyregelgeving. 

 

Hoe lang Hoe lang Hoe lang Hoe lang ik uw ik uw ik uw ik uw gegevens gegevens gegevens gegevens bewaarbewaarbewaarbewaar    

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die 

in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden 

zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke 

bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.     

 

Hoe Hoe Hoe Hoe ikikikik    uw uw uw uw gegevens beveiliggegevens beveiliggegevens beveiliggegevens beveilig    

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

van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik    passende beveiligingsmaatregelen genomen.         

 

ProfileringProfileringProfileringProfilering    

Van de informatie die over u wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doe ik om mijn 

dienstverlening te kunnen verbeteren. 

 

Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals 

de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.  

 

CookiesCookiesCookiesCookies    

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies 

worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over 

deze cookies kunt u de cookieverklaring op de website raadplegen.  

 

Uw rechtenUw rechtenUw rechtenUw rechten    

U heeft het recht om mij    een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst 

van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit 

onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af 

te schermen.  

 

Ook kunt u mij    verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.  

 



 

 

 

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 

kunt u sturen naar: 

 

Cindy EversCindy EversCindy EversCindy Evers 

Ockenburg 35, 4901 CV Oosterhout, cindy@cindyevers.nl 

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat mij dit dan weten. Mocht u 

er met mij samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaringWijzigingen privacyverklaringWijzigingen privacyverklaringWijzigingen privacyverklaring    

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website 

gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte 

blijft van wijzigingen. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2019. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Ockenburg 35        cindy@cindyevers.nl        BATC aansluitnummer BR-02858      

4904 CV Oosterhout   06-13563024     Klacht- en tuchtrechtnummer: KB1810.2449 


