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Karin van de Water Coaching en Training, gevestigd aan De Geestlaan 38, 2361 XX te Warmond, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG.  

Contactgegevens: 

Karin van de Water, Coach / Trainer / Eigenaar 

06-25095383 

Info@karinvandewater.nl 

 

Karin van de Water is Functionaris Gegevensbescherming van Karin van de Water Coaching & Training 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden: 

Karin van de Water Coaching & Training verwerkt deze gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je 

deze gegevens zelf hebt verstrekt.  

Gegevens die wij in bovenstaande gevallen verwerken: 

✓ Bedrijfsnaam 

✓ Voor- en Achternaam 

✓ Geboortedatum 

✓ Adresgegevens 

✓ Telefoonnummer 

✓ E-mail adres en IP-adres (geanonimiseerd) 

✓ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt tijdens consulten, correspondentie of telefonisch 

✓ Gegevens over jouw activiteit op de website www.karinvandewater.nl 

 

Momenten van verwerking: 

✓ Bij de aanmelding voor begeleiding d.m.v. het contactformulier. 

✓ Tijdens het intakegesprek. 

✓ Gedurende de looptijd van het traject. 

Doelen van het verwerken van deze persoonsgegevens: 

✓ Voor het professioneel en verantwoord kunnen uitoefenen van mijn werk als coach / trainer. 

✓ Om indien nodig of gewenst contact met je op te kunnen nemen. 

✓ Voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals dossierplicht voor de belastingdienst) 

✓ Voor het afhandelen van de betalingen 

✓ Om jouw gedrag op de website te analyseren met als doel de website te kunnen verbeteren. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden: 

✓ Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, indien van toepassing. 

✓ Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg, in intervisie en supervisie bijeenkomsten. 

✓ Een klein deel uit het dossier wordt gebruikt voor de offerte en financiële administratie, zodat ik de factuur kan  

     opstellen 

✓ Mocht er een andere reden zijn waarom ik gebruik van uw gegevens wil maken, dan zal ik u hierover informeren  

    en expliciet om toestemming vragen.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Karin van de Water Coaching & Training, neemt niet 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 computersystemen, zonder dat een mens (Karin van de Water) daar tussen zit.  

Facturen worden 7 jaar bewaard in kader van verplichting Belastingdienst. 
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Derden 

Karin van de Water Coaching & Training verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Jouw persoonlijke gegevens zullen 

uitsluitend worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het professioneel en verantwoord uitvoeren van onze 

overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze 

opdracht (bijvoorbeeld het Accountantskantoor), hebben wij een verwerkingsovereenkomst met een bindende afspraak 

over geheimhoudingsplicht.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

In het kader van de AVG heb je 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 Karin van de Water Coaching & Training. Je kunt een verzoek tot intrekking 

van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@karinvandewater.nl  

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met dit verzoek 

mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan je identiteitsbewijs), het nummer 

en Burger Servicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Voor meer rechten tot de verwerking van je 

persoonsgegevens verwijzen wij naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-

privacywetgeving  

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd: 

Karin van de Water Coaching & Training neemt de veiligheid van jouw privacy serieus. Er zijn passende maatregelen 

genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Mocht je het idee 

hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via Info@karinvandewater.nl 

Aanpassen privacy verklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden 

gepubliceerd. 

Meldcode 

Sinds 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet Verplichte Meldcode huiselijke 

geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. Lees meer over deze code via bijgaande link 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
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