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Carine van Eijk holistisch Leefstijlcoach is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Carine van Eijk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– geboortedatum
– telefoonnummer
– e-mailadres
– chatgesprekken Whatsapp
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Indien 
er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met 
toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke 
gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan 
kun je contact opnemen via carine@carinevaneijk.nl. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carine van Eijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling
– verzenden van nieuwsbrief, je kunt je ten alle tijden zelf afmelden (opt-out)
– bellen, appen of e-mailen om dienstverlening uit te kunnen voeren

Jouw persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of 
instellingen verstrekt, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard voor het uitvoeren van activiteiten, 
tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Financiële 
administratie wordt minimaal 7 jaar bewaard (fiscale bewaarplicht). Ben je geen klant meer? Dan 
worden deze gegevens op verzoek direct of binnen 3 jaar verwijderd.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je hebt de volgende rechten:
– uitleg en inzage in de precieze persoonsgegevens die ik van je heb
– het laten corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen bepaald gebruik



Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek. Ter bescherming van jouw 
privacy dien je altijd duidelijk aan te kunnen tonen wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen 
gegevens van de verkeerde persoon wijzig of verwijder.  Als je vindt dat ik je verzoek omtrent 
persoonsgegevens niet op de juiste manier afhandel, dan heb je het recht om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Www.carinevaneijk.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje code wat je 
browser onthoudt na een bezoek aan mijn website. De daarin opgeslagen informatie zorgt voor de 
technische werking van mijn website en jouw online gebruiksgemak. 

Toestemming
Wanneer je mijn website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met uitleg over 
cookies. Zodra je klikt op ‘akkoord’ geef je mijn website toestemming om cookies te gebruiken. Je 
kunt via je browser het plaatsen van cookies ten alle tijden uitschakelen, houd er dan wel rekening 
mee dat mijn website hierdoor wellicht niet meer optimaal werkt. Ook kun je eerder geplaatste 
cookies verwijderen. 

Welke cookies
Mijn website gebruikt marketinggerichte, technische en functionele cookies. Deze cookies zorgen 
ervoor dat mijn website optimaal aan jou wordt getoond en dat eventueel later getoonde 
advertenties beter aansluiten bij jouw interesses. De cookies die ik plaats gebruiken geen 
persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer mijn website of benodigde persoonsgegevens wijzigen is het soms onvermijdelijk om ook 
de privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er 
een nieuwe versie is. 

Contactgegevens:
Carine van Eijk holistisch leefstijlcoach
Merelstraat 13, Someren
06-51949110

Als je vragen hebt neem dan contact op met Carine van Eijk via carine@carinevaneijk.nl

http://Www.carinevaneijk.nl/

