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Privacy verklaring 

Ik, Veerle T’Seyen kinder-& jongerencoach , hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik zorgvuldig om ga met persoonsgegevens die 

je me verstrekt via deze site. 

  

Als je deze site : www.coach-Veerle.be gebruikt, ga je automatisch akkoord met het privacybeleid, opgesteld voor deze 

website. 

  

Ik houd me, in naam van coach-Veerle, in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en 

type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om je op de 

hoogte te houden van de activiteiten; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 

waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren. 

  

Als kinder-& jongerencoachVeerle ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 

doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via 

onderstaande contactgegevens: 

  

Kinder-& jongerencoach Veerle 

Jasmisse 35 

2570 Duffel 

info@coach-Veerle.be 

  

Waarom verwerk ik persoonsgegevens ? 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doelen : 

• om een coaching te kunnen reserveren; 

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor het aanbod. 

  

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en 

verwerken : 

je voor- en/of achternaam 

je adres, 

je telefoonnummer 

e-mail 

je bedrijfsnaam 

je BTW-nummer 

je (persoonlijke) website 

Deze gegevens kunnen verschillen afhankelijk het doel waarvoor je me contacteert. 

  

Waarvoor worden je gegevens gebruikt ?  

Je persoonlijke gegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor je de gegevens gegeven hebt. 

Je naam en emailadres bij inschrijving, vraag, opmerking, ...kan ik gebruiken voor het versturen van een (commerciële) 

nieuwsbrief/mail, andere nieuwtjes, acties,... Dit wordt dan ook vermeld bij het contactformulier. 



Via je mailadres kan ik je vraag of opmerking beantwoorden. Als je enkel een vraag of opmerking hebt, wordt je mailadres 

NIET toegevoegd aan mijn mailinglijst.  

Je telefoonnummer vraag ik omdat ik via die weg een coaching kan afbellen in geval van ziekte. 

De naam van je zaak, BTW-nummer en evt. website vraag ik als jij zelf een factuur wil. 

  

Verstrekking aan derden  

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 

hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting): hun privacybeleid; 

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, partner hiervoor is Telenet en Joyn. 

  

Met deze partijen maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder geef ik de door jou verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het 

recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 

verwerking voor de intrekking daarvan. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de 

EU. 

  

Bewaartermijn  

Ik streef ernaar om je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden 

verzameld. Zolang je me niet expliciet verzoekt om je gegevens te verwijderen blijven deze bewaard in mijn database. 

  

Jouw rechten 

Je hebt, als gebruiker van deze website, altijd het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonlijke 

gegevens in te trekken. Je hebt altijd de mogelijkheid je persoonsgegevens in te kijken en/of te wijzigen. Als u denkt 

dat de persoonsgegevens in ons bezit niet correct zijn, kunt u mij vragen om ze te verbeteren. Ik zal uw verzoek zo snel 

mogelijk behandelen en uw persoonsgegevens aanpassen. Tevens heeft u het ‘recht om vergeten te worden’ waarbij al uw 

gegevens permanent uit mijn database worden verwijderd. 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen indien je je gegevens wil inkijken of 

verwijderen. 

Je kan op elk moment beslissen om niet langer mijn mailings te ontvangen: 

- door me te mailen op: info@coach-Veerle.be 

Na uitschrijving bewaar ik uw gegevens nog gedurende een periode van 2 maanden waarna ze definitief worden 

verwijderd. 

  

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij 

op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

  

Wijziging privacy statement 

Kinder-& jongerencoach kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging doe ik een aankondiging op de website. 

Door het bezoeken van www.kinderenjongerencoachVeerle.be stem je ook in met dit Privacy-beleid. 

 


