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Ik vind jouw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring lees je hoe ik om ga met de verwerking van
jouw persoonsgegevens.
Doelen van het verzamelen van jouw persoonsgegevens:
Ik verzamel gegevens en persoonlijke data van mensen welke van mij diensten afnemen of interesse
hebben in mijn diensten. De gegevens die worden verzameld zijn nodig om een passend advies uit
brengen en om een factuur op te stellen bij afname van een dienst. Door het missen van de gegevens
die nodig zijn voor de factuur kan er geen dienst worden afgenomen. Bij het missen van gegevens
voor het analyseren en het geven van een persoonlijk advies kan er geen goed advies worden
gegarandeerd. Je bent niet wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.
Geheimhoudingsplicht
Als voedingsconsulent heb ik een geheimhoudingsplicht. Het is verboden voor Healthy Lifestyle
Coach anderen te informeren over jouw situatie. Alleen als het in het belang is van mijn
dienstverlening of als ik dit nodig vind voor jouw gezondheid kan in overleg met jou hiervan worden
afgeweken.
Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
•
•

Persoonsgegevens die op de factuur moeten komen te staan dienen 7 jaar na factuurdatum
bewaard te blijven voor de belastingdienst.
Persoonsgegevens die worden vermeld op het intakeformulier en het voedingsdagboek,
email en telefoon zullen tot uiterlijk 1 jaar worden bewaard na het laatste consult. Dit in
verband met kennis die ik graag gebruik bij nieuwe klanten.

Recht op inzage
Naast Esmeralda de Bruijn van Healthy Lifestyle Coach worden jouw gegevens niet aan anderen ter
inzage gegeven, overhandigd of verkocht. Indien jezelf inzage wilt krijgen in jouw persoonsgegevens
is dit mogelijk en dien je dit schriftelijk op te vragen bij Healthy Lifestyle Coach. Ook heb je het recht
om jouw gegevens te laten verwijderen.
Toestemming persoonsgegevens beschikbaar stellen
Het toestaan van het beschikbaar stellen van persoonsgegevens volgens de privacy wet aan Healthy
Lifestyle Coach zal middels een handtekening moeten worden bevestigd door jou.

Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies en software van Wordpress & Google om de website te
analyseren en verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de
internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een cookie kan ik de
geschiedenis van jouw bezoek aan mijn website zien. Ik gebruik deze gegevens onder andere om mijn
website gebruiksvriendelijker te maken. Bij jouw bezoek aan de website wordt gevraagd of je
toestemming geeft om de cookies te gebruiken. Je hoeft dit niet te doen, als je dit niet wilt.
Heb je vragen over de privacy gegevens neem dan contact met mij op: Esmeralda de Bruijn 0683599922 of info@healthylifestylecoach.nl

