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PRIVACYVERKLARING COERT COACHING & ADVIES 

U leest op dit moment de privacy verklaring van Coert Coaching & Advies.   

Coert Coaching & Advies richt zich op individuele coaching en deskundige begeleiding bij 

eenzaamheid. Coert Coaching & Advies verzorgt daartoe coaching, cursussen, lezingen en workshops. 

Coert Coaching & advies verstrekt informatie en advies. 

 

UITGANGSPUNT 

Wanneer u gegevens verstrekt aan Coert Coaching & Advies dan gaat Coert Coaching & Advies daar 

op de volgende wijze mee om: 

➢ Coert Coaching & Advies vraagt alleen om gegevens om het leveren van service, producten en 

diensten door haarzelf mogelijk te maken.  

➢ Coert Coaching & Advies vraagt slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor het leveren van 

de door u gewenste service. 

➢ Coert Coaching & Advies zal slechts gebruik maken van de gegevens die u zelf verstrekt. 

➢ Coert Coaching & Advies zal uw gegevens nooit aan derden verkopen of -anders dan wanneer dit 

noodzakelijk is voor het regelen van de door u gewenste service of ter voldoening aan een 

wettelijke verplichting- verstrekken. 

Coert Coaching & Advies maakt bewust geen gebruik van cookies, pixels of vergelijkbare technieken 

en zal u alleen dan benaderen als uw reactie of verzoek op de website en/of social media daartoe 

aanleiding geeft.   

Op de website zijn ‘links’ opgenomen die verwijzen naar webpagina’s van derden en pagina’s op 

sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze links werken door middel van stukjes 

code die van de websites van derden, Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. 

Als u deze links activeert, kunnen cookies worden aangemaakt. Coert Coaching & Advies heeft daar 

geen invloed op. Lees de privacyverklaring van derden, Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke 

regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze 

cookies verwerken. 

 

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET: 

- Voor en –achternaam 

- E-mailadres(sen) 

- Adres(sen) 

- Telefoonnummer(s) 

- Bankrekeningnummer 
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DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS: 

De gegevens worden gevraagd, opgeslagen en gebruikt om services, diensten en producten te 

kunnen leveren, zoals: 

- Het versturen van mailings omtrent producten en diensten en services 

- Het opnemen van contact - zowel online en offline- indien dit nodig is om de dienstverlening te 

kunnen uitvoeren 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Het (af)leveren van goederen en diensten 

 

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD 

De gegevens die Coert Coaching & Advies bewaart: 

FORMULIEREN VIA WEBSITE 

De website en back-ups van de website worden gehost bij Hostnet. Gegevens die u achterlaat op de 
website van Coert Coaching & Advies zijn op de servers van Hostnet opgeslagen. Als u reageert via de 
formulieren op de website, worden die reacties opgeslagen op de servers van Hostnet.  
 
E-MAIL 

Wanneer u mij mailt, worden uw gegevens opgeslagen in mijn account bij google (gmail 

/contactpersonen).  

ADMINISTRATIE 

Overige gegevens worden -waar nodig- opgeslagen in de offline-administratie van Coert Coaching & 

Advies. 

 

BEVEILIGING 

Coert Coaching & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Coert Coaching & Advies. 

Daarnaast wordt uw bezoek aan mijn website beveiligd door SSL techniek. Dit betekent dat uw 

verbinding met de website van Coert Coaching & Advies privé is. U herkent de gecertificeerde 

beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

 

UW RECHTEN 

 

RECHT OP INZAGE 

U heeft het recht uw gegevens op te vragen die bij Coert Coaching & Advies zijn vastgelegd. Dit kunt u 

doen door een e-mail te sturen naar Coert Coaching & Advies: marijkecoert@gmail.com  

U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

mailto:marijkecoert@gmail.com
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RECHT OP RECTIFICATIE 

Indien uw gegevens niet kloppen of veranderd zijn, heeft u het recht om dit te laten aanpassen door 

Coert Coaching & Advies.  

RECHT OP HET WISSEN VAN GEGEVENS 

Indien u niet wilt dat Coert Coaching & Advies uw gegevens langer vastlegt, heeft u het recht om deze 

gegevens te laten wissen door Coert Coaching & Advies.  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, rectificatie of wissen door u is gedaan, wordt u 

verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 

pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter 

bescherming van uw privacy. Coert Coaching & Advies streeft er naar zo snel mogelijk, maar binnen 4 

weken, op uw verzoek te reageren. 

 

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Coert 

Coaching & Advies niet correct met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens 

 

PLICHTEN 

Coert Coaching & Advies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, te 

weten een ideëel en/of commercieel belang. Denk hierbij aan de bovengenoemde diensten. Uw 

gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht of -anders dan wanneer dit noodzakelijk is voor 

het regelen van de door u gewenste service of ter voldoening aan een wettelijke verplichting- 

verstrekt. 

De gegevens die door u verplicht (lees: noodzakelijkerwijze) aangeleverd dienen te worden, zijn de 

minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden en leveren van diensten.  

 

DISCLAIMER 

De informatie in deze verklaring is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen.  Het is 

onvermijdelijk een momentopname. Ontwikkelingen in werkwijze van Coert Coaching & Advies of van 

partijen die namens haar gegevens bewaren, kunnen er oorzaak van zijn dat gegevens op enig 

moment mogelijk tijdelijk niet of onvolledig zijn vermeld.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

