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PRIVCACYBELEID VAN LIFECOACH MARTHA WIELING 

 

Als Lifecoach Martha Wieling neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en via deze 

verklaring informeer ik je hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die je aan mij verstrekt in het kader van 

de coachgesprekken, groepsgesprekken of workshops die je bij mij afneemt. 

 

 Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

lifecoach Martha Wieling 

Van Boetzelaerlaan 46 

3832 AN  Leusden 

06-42740338 

KvK nummer: 68788673 

 

De verantwoordelijke is bereikbaar via info@lifecoachmarthawieling.nl 

 

2. Welke gegevens verwerkt lifecoach Martha Wieling 

Lifecoach Martha Wieling verwerkt de volgende gegevens: 

 Voor- en achternaam; 

 Geboortedatum; 

 Adresgegevens; 

 Telefoonnummer; 

 Emailadres; 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Lifecoach Martha Wieling verwerkt gezondheidsgegevens en persoonlijke informatie voor het 

uitvoeren van haar diensten. De gezondheidsgegevens geef je aan Lifecoach Martha Wieling middels 

een intakeformulier. Lifecoach Martha Wieling verwerkt uitsluitend gezondheids- en persoonlijke 

informatie welke relevant zijn voor het uitvoeren van een dienst. 

 

3. Doel en grondslag 

Lifecoach Martha Wieling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Een goede voorbereiding en uitvoering van de coachgesprekken en andere diensten; 

 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen 

voeren, zoals het maken van afspraken; 

 Om mijn nieuwsbrief te verzenden; 

 Het in rekening brengen van mijn diensten en het afhandelen van jouw betalingen; 

 Het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals het bijhouden van de financiële administratie. 
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Geautomatiseerde besluitvorming 

Lifecoach Martha Wieling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 

die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit. Lifecoach Martha Wieling gebruikt 

de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 Mailchimp: voor het verzamelen van je naam en mailadres voor het versturen van 

nieuwsbrieven en uitnodigingen voor diensten. Lifecoach Martha Wieling zal altijd, middels het 

versturen van een bevestigingsmail met link, vragen of je deze wilt ontvangen zodat je jouw 

toestemming vooraf geeft. Tevens heb je op elk moment de mogelijkheid om je voor deze dienst 

af te melden. 

 Cookies. Life Coach Martha Wieling maakt gebruik van cookies ten behoeve van gegevens 

over website-statistieken en links naar social media. 

 

Bewaartermijn 

Lifecoach Martha Wieling verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als de 

Nederlandse wet een bewaartermijn voorschrijft voor bepaalde persoonsgegevens, worden deze 

persoonsgegevens bewaard volgens deze wettelijke termijn. Een voorbeeld hiervan is de bewaarplicht 

voor de financiële administratie, onder meer ten behoeve van de Belastingdienst. Op dit moment is de 

wettelijke bewaarplicht zeven jaar. 

Voor de persoonsgegevens waar de Nederlandse wet geen bewaartermijn voorschrijft, worden deze 

bewaard zolang de looptijd van een coachtraject is of zo lang nodig is.  

 

4. Beveiligingsmaatregelen  

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Lifecoach Martha Wieling passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. Dit betreft  toegang tot mijn laptop middels 

tweestapsverificatie.  De gegevens t.b.v de financiële administratie zijn nog extra beveiligd middels 

een wachtwoord. 

 

5.Delen van persoonsgegevens met derden 

Lifecoach Martha Wieling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend , na 

toestemming vooraf, indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  

Gegevens welke nodig zijn voor de financiële administratie worden verstrekt aan een administrateur. 

Deze gegevens bevatten de persoons- en adresgegevens. De administrateur gebruikt de gegevens 

uitsluitend t.b.v. de financiële administratie. Tevens zal deze persoon nooit uw gegevens delen met 

derden. 

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

Je kan Lifecoach Martha Wieling per email verzoeken om: 

 Je persoonsgegevens in te zien of te ontvangen; 

 Je persoonsgegevens te laten wijzigen of te verwijderen; 

 Bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, zoals beschreven 

in artikel 2 van dit privacystatement. 

 

Na ontvangst van je verzoek, zal Lifecoach Martha Wieling je verzoek in behandeling nemen. Binnen 

een maand na ontvangst van je verzoek zal ik je informeren over je verzoek. 

 

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Lifecoach Martha Wieling je persoonsgegevens verwerkt 

of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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7. Wijzigingen van het privacybeleid. 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en nieuwsbrief 

bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Dit privacystatement is 

voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018. 


