
Privacyverklaring 
  

1. Introductie 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door 
ELZINGA-COACHING 
  

2. Wat wil ik van je weten? 
ELZINGA-COACHING verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik verwerk: 
- Voor-achternaam 
- Adresgegevens 
- Leeftijd 
- Telefoonnummer 
- Email-adres 
- Bankrekeningnummer  
- Overige gegevens die je actief versterkt door bijvoorbeeld correspondentie  

3. die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie 

4. Waarom verwerk ik persoonsgegevens? 
De persoonsgegevens worden verwerkt omdat je deze aan mij hebt verstrekt voor het uitvoeren van 
een opdracht. Ik vraag deze persoonsgegevens voor: 

1. Het verrichten van diensten en daarmee het uitvoeren van de opdracht. 

2. In het kader van mijn administratie, waaronder het versturen van facturen. 

3. Je op de hoogte stellen van wijzigen van diensten en je de mogelijkheid bieden om gebruik te maken  

van nieuwe diensten. 

Ik deel jouw gegevens slechts met anderen indien dit voor de uitoefening van mijn opdracht 

noodzakelijk is. 
  

4. Jouw rechten 
Nadat je jouw persoonsgegevens hebt gegeven, kan je mij vragen om de persoonsgegevens in te 
zien, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kan je bezwaar maken 
tegen (een gedeelte van) de verwerking van de persoonsgegevens door mij en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid stop te zetten. 
  

5. Bewaartermijnen 
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld.  
Facturen-> Wettelijke betaaltermijn fiscus 
  

6. Cookies 
Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op de harde schijf van je computer wordt 
opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kan je de 
instelling van de browser wijzigen om dat te verhinderen. 



Ik maak slechts gebruik van functionele cookies met als doel informatie te krijgen over het technisch 
functioneren van mijn website. 
  

7. Beveiliging 
Ik neem de bescherming van de gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, 
verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik neem daarom alle 
technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van mij verwacht mogen worden om 
jouw persoonsgegevens te beveiligen. 
  

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en 
plaats dan een herziene versie op mijn website. Controleer daarom de website om te zien of de 
verklaring is aangepast. 
  

9. Contact 
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en om gebruik te 
maken van jouw hiervoor genoemde rechten, kun je contact opnemen met Jessica Elzinga 06-
20057794 of via de mail info@elzinga-coaching.nl 
  
  

 


