
  

          

Privacyverklaring  

Om je recht op privacy te waarborgen ga ik uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met je 

persoonsgegevens. Mijn privacybeleid betreft iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens, 

ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, digitaal of door middel van foto, video of audio 

worden verwerkt. 

 

 

Persoonsgegevens 

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze 

gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.   

 

Ik verzamel voor mijn diensten de volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam (of bedrijfsnaam) 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer  

• Ibannummer 

 

De basis voor verwerking van je persoonsgegevens 

• Ik verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van mijn aanbod of de 

uitvoering van een overeenkomst. 

• Ik ga zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en houdt mij hierbij aan de 

geldende wetgeving. 

• Ik ben transparant over welke persoonsgegevens ik verwerk. 

• Ik tref passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen 

verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.  

• Deze privacyverklaring zal steeds worden aangepast op basis van nieuwe inzichten op het gebied 

van privacy. Op mijn website: www.ashalifecoaching.nl staat de meest recente privacyverklaring. 

 

Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens 

Ik verwerk persoonsgegevens van mijn doelgroep zodat ik hen persoonlijk de afgenomen dienst of 

cursus kan leveren en om hen via e-mail op de hoogte te brengen van mijn activiteiten en cursussen. 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van externe partijen of opdrachtgevers (derden) is 

het uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst zoals deze gesloten is met de betreffende partij. 

Op mijn website staan contact en vraag- reserveringsformulieren. Als je een van deze online 

formulieren invult en verstuurt, dan leg ik de door jou ingevulde persoonsgegevens vast om met jou in 

contact te komen. Lukt dit niet, dan verwijder ik jouw gegevens na vier weken. 

 

 

Het klantdossier  

Ik leg persoonsgegevens en verloop van individuele trajecten en behandelingen van klanten en 

cursisten vast in een klantdossier. Dit wordt zowel digitaal als in papieren versie bewaard in een 

afsluitbare dossierkast. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ashalifecoaching.nl/


 

 

 

 
 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Na afronding van een individueel traject of behandeling, bewaar ik jouw persoonlijk verloop van een 

individueel traject of behandeling voor de termijn van één jaar. Hierna worden persoonlijke 

aantekeningen en verslagen vernietigd. 

De algemene persoonsgegevens van klanten, cursisten en derden bewaar ik niet langer dan strikt 

nodig is en worden vijf jaar na ons laatste contact vernietigd.  

 

 

Rechten van betrokkenen 

Je hebt het recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt dit recht 

uitoefenen door een verzoek te sturen aan mij. Een verwijdering van je persoonsgegevens uit mijn 

bestand betekent automatisch ook een einde aan onze klantrelatie. Je kunt je in de toekomst weer via 

het contactformulier aanmelden voor een nieuw traject of cursus, tenzij er redenen zijn die een 

toekomstig contact in de weg staan. Zie ook de algemene voorwaarden. 

 

 

Delen van persoonsgegevens/verantwoording 

Indien dit noodzakelijk is voor de verantwoording van mijn activiteiten, kan ik, op verzoek van de 

belastingdienst of belastingadviseur, betaalgegevens met hen delen. Ik zal nimmer uw 

persoonsgegevens delen met andere dan bovengenoemde organisaties of derden.  

 

 

Privacyklachten 

Heb je klachten of vragen over hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk? Neem dan contact met mij 

op. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

 

Warme groet,  

 

Asha Toerab 

Eigenaar Asha Life Coaching 

 

Neeltje Griffijnstraat 22 

3065 KD Rotterdam 

T : 06 24 09 00 48 

M: info@ashalifecoaching.nl 

W: www.ashalifecoaching.nl 

 

KvK : 24441936 

BTW: NL1332.39.639B01 
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