Privacyverklaring Bress Waterland – juli 2019
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard ben je vrij om het helemaal door te lezen, maar
samenvattend wil ik je aangeven dat de (eventuele) gegevens die ik van jou heb bij mij in
veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de AVG ben ik, Maayke Bibo, eigenaresse van Bress Waterland, gevestigd in Edam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73824569.
Overige contactgegevens:
Vijzelstraat 1
1135 BH Edam
info@bresswaterland.nl
www.bresswaterland.nl
Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Bress Waterland bedoeld.

• Persoonsgegevens:
Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn
diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer (alleen bij extra coaching)
• E-mailadres
• Overige gegevens die je actief verstrekt.

• Doel en verwerken van persoonsgegevens:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Contact indien nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten;
• Bij wettelijke verplichting, zoals belastingaangifte.
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

• Verwerking bijzondere persoonsgegevens:
Bij het leveren van een consult vraag ik jou een schriftelijke intake in te vullen. Met de
nadrukkelijke toestemming van de ouders (doormiddel van een toestemmingsformulier)
verwerk ik soms gegevens van het jonge kind in de categorie bijzonder (zoals medische
achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk
te doen.
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• Delen van persoonsgegevens met derden:
Allereerst: dit gebeurt niet zonder jouw schriftelijke toestemming. Ik deel alleen
persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

•

Bewaren van persoonsgegevens:

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld: bij een consult bewaar ik je naam en emailadres alsmede de schriftelijke intake tot drie maanden na het consult. Het
toestemmingsformulier gaat het archief in (op print). Wanneer de consultperiode is
geëindigd, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand. Uiteraard houd ik mij aan de
wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar
bewaren van facturen.

• Beveiliging persoonsgegevens:
Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem 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 via
info@bresswaterland.nl.

• 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 jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
mij en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een
computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bresswaterland.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je om specifieke
persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel
mogelijk op jouw verzoek.
Ik 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-autoriteit-persoonsgegevens/tipons. Uiteraard stel ik het op prijs als je eerst met mij contact zoekt, zodat ik de kans krijg
het voor je op te lossen.

• Cookies:
Ik gebruikt alleen technische en functionele cookies (en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
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bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
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.

• (Externe) links:
Deze website kan hyperlinks naar andere websites, plugins of applicaties bevatten. Door
het klikken op links of door andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze
partijen toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Ik heb geen controle over
externe partijen en ik ben niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Ik raad je aan
om de privacy verklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

Voor vragen, inzage, bezwaar en andere feedback kun je contact opnemen met:
Bress Waterland
info@bresswaterland.nl
Vijzelstraat 1
1135 BH Edam
Voor aanvullende infromatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht
op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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