Privacy-verklaring
Ingrid Lacroix

Coaching – Training – Yoga

Zonstraat 5 6133 VC Sittard, tel 046 – 458 4725 info@ingrid-lacroix.nl
Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten
(als coach / trainer / yogadocent) en omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
De persoonsgegevens die ik (deels of allemaal) verwerk:
 Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer(s)
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, m.n. in coaching;
zoals gegevens omtrent fysieke en mentale gezondheid en (levens)overtuigingen
Niemand anders dan ik heeft inzage in of toegang tot deze gegevens.
Mijn dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, cliënten of
yogastudenten. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb
verzameld neem dan contact met mij op via info@ingrid-lacroix.nl dan verwijder ik deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van jouw betalingen
– Jou te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om mijn diensten te kunnen leveren
–

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die
nodig zijn voor mijn belastingaangifte. Hierbij werk ik meest met
initialen van namen van cliënten en studenten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ik neem géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijnen volgens de
belastingwet, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Je kunt bovendien altijd zelf het
verzoek indienen om jouw gegevens uit mijn administratie te verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Nooit verkoop of verhandel ik gegevens aan derden. Ik zal deze gegevens uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken gebruik ik niet.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ook heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn onderneming.
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht
op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ingrid-lacroix.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou dan ook om persoonlijk telefonisch contact
hieromtrent.
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan z.s.m. contact op met mij via info@ingrid-lacroix.nl

Zijn er nog vragen of opmerkingen,
neem contact op via info@ingrid-lacroix.nl
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