Privacyverklaring

Buitencoach Bianca vindt uw privacy belangrijk. In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik
persoonsgegevens en dat doe ik dan ook zorgvuldig. Het (mogelijk) verwerken van
persoonsgegevens vindt plaats als u klant wordt of bent, of wanneer u de website bezoekt. De
grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is om uitvoering te geven aan onze
overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Bianca Rijneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Buitencoach Bianca. Zij is te bereiken
via info@BuitencoachBianca.nl
De actuele contactgegevens zijn altijd te vinden op de website van Buitencoach Bianca.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Buitencoach Bianca verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de dienstverlening
en u deze zelf verstrekt. Ook kunnen persoonsgegevens door derden worden verstrekt.
Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:












Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Beeldmateriaal
Bankrekeningnummer

Doeleinden
Buitencoach Bianca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:












Het onderhouden van contact
Het kunnen leveren van adequate dienstverlening
Verbetering van de dienstverlening
Het verrichten van administratieve handelingen
Facturering en het nemen van incassomaatregelen indien noodzakelijk
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties, producten en informatie
Verzenden van nieuwsberichten of reclamemateriaal
Het informeren over wijzigingen in de dienstverlening
Om producten bij u af te leveren
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Bewaartermijn

Buitencoach Bianca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor een goede
administratie en om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Buitencoach
Bianca hanteert een termijn van 7 jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.
De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Buitencoach Bianca zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buitencoach Bianca verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden
zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. Buitencoach Bianca gebruikt alleen cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Beveiliging van gegevens
Buitencoach Bianca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Personen werkzaam voor Buitencoach Bianca hebben een geheimhoudingsplicht ten
aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@BuitencoachBianca.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitencoach Bianca. Ook
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt
indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens sturen naar info@buitencoachBianca.nl. Dat geldt ook voor een verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het dan vooral weten.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Buitencoach Bianca kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd.
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