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Privacybeleid van Voedingscoach Vledder 
 
Middels dit document geef ik u graag inzicht in mijn werkwijze ten aanzien van uw gegevens.  

 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voedingscoach Vledder verwerkt 
van haar Opdrachtgevers welke een Akkoordverklaring hebben ondertekend. Middels het 
verstrekken van gegevens aan de organisatie, wordt gelijktijdig toestemming verleend om de 
betreffende gegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
K.J.M. Alferink   
h.o.d.n. Voedingscoach Vledder  
Wapserweg 6 
8381 BG, Vledder 
Tel: 0521-231049  
KvK: 72721413 
 
K.J.M. Alferink functioneert als functionaris gegevensbescherming namens Voedingscoach Vledder.  
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via karen@voedingscoachvledder.nl 
 

Welke gegevens worden verwerkt: 

• Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) 

• IBAN en BIC (bankgegevens t.b.v. facturatieproces) 

• Gegevens welke relevant zijn voor uw behandeling 

 Hoe lang bewaar ik uw gegevens 

Uw gegevens worden bewaard zolang er een geldende Akkoordverklaring met u is. Op uw verzoek 

dien ik na eindiging van de behandeling uw gegevens te verwijderen.   

Inzage, correctie of overdragen van uw gegevens 

Op uw verzoek dien ik u inzage te geven in de gegevens die ik van u heb geregistreerd. Ook dien ik op 

uw verzoek correcties te doen en mee te werken aan overdracht van uw gegevens. Bij een verzoek 

tot overdracht van uw gegevens kunt u er ook voor kiezen om uw gegevens rechtstreeks over te 

laten dragen naar een andere organisatie.  

Cookies en Analytics 

Op mijn website worden enkel functionele cookies gebruikt, de betreffende cookies zijn enkel ten 

behoeve van een goed functionerende website.  

Google Analytics heb ik zodanig ingesteld dat er niet getraceerd kan worden wie mijn website 

bezoekt (IP-adressen worden geanonimiseerd). Wel kan ik zien hoeveel mensen mijn website hebben 
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bezocht bijvoorbeeld. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Ik heb het Amendement 

gegevensverwerking van Google Analytics geaccepteerd. Ik maak geen gebruik van andere Google 

diensten in combinatie met de Analytics cookies. Tenslotte heb ik de kortst mogelijke termijn 

geselecteerd voor het bewaren van de gegevens (14 maanden).   

Hoe bescherm ik uw gegevens 

Het is vanzelfsprekend dat ik mij inspan om uw gegevens te beschermen. Zo worden eventuele 

papieren achter slot en grendel bewaard en hanteer ik wachtwoorden op mijn computer welke is 

voorzien van beveiligingssoftware. Ik draag er zorg voor dat er geen, naar uw persoon traceerbare, 

gegevens zichtbaar zijn voor onbevoegden tijdens een behandeling die niet de uwe betreft.  

Indien er zich onverhoopt een situatie voordoet waarbij het mogelijk is dat uw gegevens in handen 

zijn gekomen van derden, zal ik u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Tevens zal ik zo 

nodig melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Heeft u ook zo’n hekel aan ongewenste telefoon, mail en post van verkopers? Ik zal uw gegevens  

nooit prijsgeven aan derden zonder uw toestemming, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd 

belang. Maar ook dan krijgt die persoon of het bedrijf slechts de noodzakelijke informatie om te 

kunnen voldoen aan het verzoek.  

Voor meer informatie over privacywetgeving kunt u de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) lezen. 

Publicatie van recensies, feedback, ervaringen op website en social media 

 

Middels ondertekening van de Akkoordverklaring geeft u toestemming dat ik uw ervaringen mag 

delen met derden. Dit geschiedt enkel met vermelding van uw naam nadat u daar toestemming voor 

heeft verleend. Uw ervaring mag zonder vermelding van uw naam (zowel voor- als achternaam), 

zonder toestemming worden gepubliceerd op bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd, de website 

www.voedingscoachvledder.nl of social media.  
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