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Bescherming van je persoonsgegevens 
Wendy Kindervoedingscoach vindt jouw privacy heel belangrijk. Persoons- en medische gegevens 
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Wendy Kindervoedingscoach neemt 
hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht. 
Met dit privacy statement word je onder andere geïnformeerd over de verwerking van 
persoonsgegevens door Wendy Kindervoedingscoach, welke persoonsgegevens worden verwerkt, 
voor welke doelen en welke rechten je hebt. 

Gebruik van je persoonsgegevens 
Wendy Kindervoedingscoach gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede 
dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken. 
– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– E-mailadres 
– Telefoonnummer 
– IBAN 
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 
 
Wendy Kindervoedingscoach verwerkt ook enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van 
je: 
– Medische gegevens die van belang zijn voor het geven van een passend voedings- en 
supplementadvies.  
 
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens 
Wendy Kindervoedingscoach verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Om jou te kunnen informeren over mijn producten en/of diensten. 
– Om jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn diensten aan jou te kunnen leveren. 
Daarnaast kan Wendy Kindervoedingscoach uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het 
kader van het uitvoeren van en met u overeengekomen opdracht/behandelplan, bestaande uit 
voeding- en suppletie gerelateerde dienstverlening, een workshop of presentatie over voeding en 
gezondheid.  
 
 
Bewaartermijn 
Wendy Kindervoedingscoach zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk 
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

- De NAW en behandelgegevens worden tot maximaal 5 jaar bewaard na de behandeling. 
- Op uw verzoek kunnen gegevens altijd eerder verwijderd worden.  

 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
Wendy Kindervoedingscoach maakt gebruik van functionele, analytische, tracking cookies en social 
media plug-in cookies. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten 



werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al 
geïnformeerd over deze cookies en hebben we om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
Het delen van gegevens met derden 
Wendy Kindervoedingscoach deelt jouw persoons- en medische gegevens alleen met derden als u 
hiervoor toestemming hebt gegeven en indien dit nodig is voor de uitvoering voor een overeenkomst 
met u en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wel houdt Wendy Kindervoedingscoach zich 
het recht voor, collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie en 
supervisie) dit overleg vindt geanonimiseerd plaats.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wendy Kindervoedingscoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met 
via info@wendykindervoedingscoach.nl  
  
Wijziging van deze verklaring 
Wendy Kindervoedingscoach kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien wijziging in 
haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geeft. Wij raden jou aan om 
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Welke rechten heb je? 
 U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek 
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@wendykindervoedingscoach.nl. 

 
Klacht 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met 
ons opnemen via e-mailadres: info@wendykindervoedingscoach.nl Kom je er met ons niet uit, dan 
heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit 
Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de 
bescherming van persoonsgegevens. 
 
Tot slot 
Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid dan kun je contact met ons opnemen via 
info@wendykindervoedingscoach.nl 
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