
 

1 
 

 

 

Privacyregeling 

 

Gezondheidscoach Leudal, gevestigd aan Winkelveld 15, 6088 HG  Roggel, is verantwoordelijk voor 

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.gezondheidscoachleudal.nl 

Winkelveld 15 

6088 HG  Roggel 

06 – 83219554 

 

Leonie Backus-Geelen is de functionaris Gegevensbescherming van Gezondheidscoach Leudal. Zij is 

te bereiken via leonie@gezondheidscoachleudal.nl 

 

Waarom heb ik je gegevens nodig? 

Je laat je persoonlijke gegevens bij mij achter omdat je van mij dienstverlening/begeleiding vraagt en 

ik deze gegevens nodig heb om inzicht te krijgen in je situatie en je hulpvraag. Daarnaast gebruik ik 

deze voor facturering. Hieronder vertel ik je er graag meer over. Heb je na het lezen hiervan nog 

vragen, neem dan contact met me op. 

 

Heel veilig 

Alle gegevens die je bij mij achterlaat stop ik veilig achter slot en grendel. Digitaal, door middel van het 

afschermen van mijn pc en directory’s met diverse wachtwoorden en beveiligde bestanden en fysiek 

door gebruik te maken van gedegen kasten met sloten. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, 

kan er niet bij. Geef ik jouw gegevens aan iemand anders (denk bijvoorbeeld aan een huisarts of 

specialist), dan gebeurt dit uitsluitend indien jij hier zelf van op de hoogte bent en akkoord bent. Ik ga 

er dan vanuit dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als ik en ze alleen gebruikt 

voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, neem 

dan met hem/haar contact op. 

Je kunt ook aan mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een 

computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Stuur dan een 

verzoek aan leonie@gezondheidscoachleudal.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op dit bericht, maar 

uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek zal ik reageren. 
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Wat doe ik verder met je gegevens 

Ik gebruik je gegevens uitsluitend voor het doel om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en 

om dit administratief zo goed mogelijk af te handelen. Ik gebruik daarbij de van jou ontvangen 

gegevens, maar ook de door mijzelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld aantekeningen tijdens 

consulten.  

 

Kennismakingsgesprek 

Neem je met mij contact op voor een kennismakingsgesprek, dan vraag ik je naam, adresgegevens, 

e-mailadres en telefoonnummer. Verder maak ik aantekeningen die ik bewaar. Handig, voor als je nog 

een keer belt. Mocht je niet (meteen) tot begeleiding door mij overgaan, dan bewaar ik deze gegevens 

tot maximaal een half jaar na het gesprek, mocht je besluiten alsnog klant bij mij te willen worden. Wil 

je dat de gegevens meteen worden vernietigd, geef dit dan even door. 

  

De begeleiding en facturering 

Voor je begeleiding en facturering heb ik je naam, e-mailadres, adres(sen), e-mailadres, 

verzekeringsgegevens en je telefoonnummer nodig. Dat geldt zowel voor de individuele als de 

groepsbegeleiding. Daarmee kan ik je bereiken met informatie over je begeleiding en zorgdragen voor 

de facturering. Na afronding van het begeleidingstraject vul je een evaluatieformulier in. 

Daarna bewaar ik je gegevens nog 5 jaar. 

 

Formulier op de website 

Als je bij mij op de website het informatieformulier invult, dan sla ik de volgende informatie op: je naam 

je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, en je eventuele vraagsteling.  

 

Cookies 

Gezondheidscoach Leudal gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.| 

Remarketing Cookie 30 dagen 

Google analytics cookie 365 dagen 

 

 E-mailberichten 

Om je op de hoogte te houden van mijn aanbiedingen of acties, maak ik gebruik van e-mail. Mocht er 

iets zijn wat voor jou interessant kan zijn, dan zal ik je hiervoor gericht mailen. Wil je van mij niet van 

dit soort mailtjes ontvangen, geef dit dan even door via leonie@gezondheidscoachleudal.nl. Via het 

mailprogramma kun je je ook altijd afmelden voor e-mails. 

 

Reviews 

Ik ben dol op reviews. En mijn andere klanten ook. Wil je een review schrijven voor mijn website of 

mijn Facebookpagina, kies dan zelf of je naam en/of gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers.  
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Wil je een review aanleveren voor mijn website, geef me dan even door hoe (met welke afzender) je 

dit weergegeven wilt hebben. 

   

Prijsvraag of actie 

Als je meedoet met een actie of prijsvraag, vraag ik je naam, adres en e-mailadres. Zo kan ik de actie 

uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.  

 

Social media 

Stel je via social media een vraag aan mij en zie ik die vraag voorbijkomen, dan bewaar ik dat bericht 

en je accountnaam zodat ik op je bericht kan reageren. 

 

Wat doe ik niet met je gegevens? 

Ik verstrek geen gegevens van jou aan anderen (behalve in overleg met jou aan een huisarts of 

specialist, als dat nodig is). Ik verkoop geen gegevens aan anderen.  

 

Heb je andere vragen? 

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met 

leonie@gezondheidscoachleudal.nl.  

 

Gezondheidscoach Leudal neemt de bescherming van je 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 je gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

info@gezondheidscoachleudal.nl 


