P R I VA C Y B E L E I D
Eden-coaching gaat graag zorgvuldig om met je persoonsgegevens
Privacyverklaring
Eden-coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Eden-coaching verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zowel online als
offline verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld in correspondentie en
contacten zowel offline als online;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat
dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
– Bankrekeningnummer i.v.m. financiële afhandelingen na een overeenkomst;
– Reacties op de website(s);
– Op de website ingevulde contactformulieren.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Eden-coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan zestien jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@eden-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Eden-coaching zal te alle tijden proberen discriminatie op grond van artikel 1 tegen te
gaan. Mocht je toch op een door Eden-coaching beheerd profiel of pagina discriminatie
tegenkomen, neem dan contact op via info@eden-choaching.nl
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eden-coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele
overeenkomst;
– Het verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de
grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag:
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toestemming;
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst;
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de
grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst;
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de
grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren
contractuele overeenkomst.
Reacties op de website
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het
reactieformulier en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen
voorkomen, dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Ook het IPadres van de gebruiker is eventueel te achterhalen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een
hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De
privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je
reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je
reactie.
Contactformulieren
Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende
mailbox van Eden-coaching, zodat je bericht kan worden beantwoord. Dit doen we op
basis van de grondslag: toestemming.
De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 1 jaar bewaard. Indien er een
coachtraject gaande is, worden de gegevens uit het contactformulier na het laatste
coachgesprek maximaal 3 maanden bewaard.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich
exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren; inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die
website.
Geautomatiseerde besluitvorming
Eden-coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eden-coaching) tussen zit. Edencoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
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Websites
Reden gebruik:
Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het verzamelen van cookies.
Onderliggende logica:
Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.
Belang:
Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.
Verwachte gevolgen voor klant:
Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.
Social Media
Reden gebruik:
Adverteren en informatievoorziening.
Onderliggende logica:
Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.
Belang:
Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product
belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant.
Verwachte gevolgen voor klant:
Ontvangt alleen relevante info dan wel advertenties.
e-booking (persoonlijk boekhoud programma)
Reden gebruik:
Afwikkelen van betalingen, opstellen van offertes en facturen, sturen van aanmaningen.
Onderliggende logica:
Boekhoudprogramma voor Financiële afwikkeling van Eden-coaching.
Belang
Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een
overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van
kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eden-coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bij Eden-coaching:
Personalia, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres
Bewaartermijn:
Zolang je in een coachtraject zit plus 3 maanden na het laatste coachgesprek
Reden:
Vanwege een begeleidingsovereenkomst is voor het leveren van onze dienst het van
belang deze gegevens te bewaren. De extra 3 maanden is voor verwijderen van de
gegevens uit het systeem na afronding van een coachtraject
Bij e-booking:
Bankrekeningnummer en Personalia, adres, woonplaats, telefoonnummer en overige
relevante betalingsgegevens
Bewaartermijn:
5 jaar

© COPYRIGHT EDEN-COACHING 2020 | WWW.EDEN-COACHING.NL | INFO@EDEN-COACHING.NL

Reden:
Vereiste voor financiële transacties vanuit de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Delen van persoonsgegevens met derden
Eden-coaching verstrekt geen gegevens aan derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eden-coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Eden-coaching gebruikt cookies met
een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we
op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Facebook/Instagram
Functie: Analytische cookie die resultaten advertenties meet
De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door Eden-coaching. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.
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Als je reacties hebt achter gelaten op onze website(s), kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je
ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van
je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband
met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam info@eden-coaching.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Eden-coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reacties van bezoekers op de website(s) kunnen door een geautomatiseerde
spamdetectie service geleid worden.
Tot slot
Eden-coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 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 contact op met
Annemarie Pijpelink via info@eden-coaching.nl
Contactgegevens:
Emmalaan 57
3905 GN in Veenendaal
Annemarie Pijpelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Eden-coaching. Zij is
te bereiken via info@eden-coaching.nl | www.eden-coaching.nl
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