
Privacywet
GlasHelder Coaching, gevestigd aan Hoofdstraat 202 – 1611AM Bovenkarspel, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Janine van Emden
Hoofdstraat 202
1611 AM Bovenkarspel
+31 

Mw. J. van Emden is de Functionaris Gegevensbescherming van GlasHelder Coaching; zij is te 
bereiken via info@glasheldercoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
GlasHelder Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@glasheldercoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
GlasHelder Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren, 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten, 
• GlasHelder Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te 

verbeteren, 
• GlasHelder Coaching verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking, 
tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.



Recht op inzage, correctie, verzet en verwijdering
U kunt altijd inzage vragen in uw persoonsgegevens, deze laten corrigeren of verwijderen. Heb u 
bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van 
GlasHelder Coaching ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en nemen passende fysieke, 
administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in 
dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te 
bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Cookiewet
Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. 
Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw 
activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld: 

• het IP-adres van de bezoeker; 
• de datum en tijd van het bezoek; 
• de op onze website bezochte pagina‘s; 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te 
vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies 
kunnen zowel door GlasHelder Coaching zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie 
GlasHelder Coaching samenwerkt. 

Functionele cookies
Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een 
gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en 
voorkeursinstellingen te bewaren en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, 
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit cookiebeleid, privacybeleid 
of over de wijze waarop GlasHelder Coaching omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-
mail contact met ons opnemen via info@glasheldercoach.nl 
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