
 
 
 

Privacy Verklaring 

 
Patricia Braacx Coaching, gevestigd aan Langedaal 177 3317MB te 
Dordrecht, https://patriciabraacx.com is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze 
privacyverklaring. 

Bij Patricia Braacx Coaching hechten we veel waarde aan privacy. En dus 
ook aan die van jou. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig 
dat ik in bepaalde gevallen jouw gegevens opsla. Ik sla echter geen 
overbodige gegevens op en ik zorg ervoor dat ze beveiligd zijn. 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Patricia Braacx Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je 
gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan 
mij verstrekt. De verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk 
vrijwillig aan Patricia Braacx Coaching verstrekt. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• Overige persoonsinformatie die je actief verstrekt 

  

https://patriciabraacx.com/


 
 

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

Patricia Braacx Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de 
volgende doelen: 

• Het onderhouden van contact  
• Relatiebeheer 
• Het maken van offertes en coachcontract 
• De uitvoering van overeenkomsten 
• Afhandeling van facturen 
• Correspondentie 
• Email marketing 
• Functioneren en verbeteren van de website en statistieken 
• Verbeteren van de dienstverlening 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen 

 

Bewaartermijn 

Patricia Braacx Coaching bewaart persoonsgegevens alleen gedurende 
de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven 
omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet. 

Verstrekking aan derden 

Patricia Braacx Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Patricia Braacx Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, 
tablet of smartphone. Patricia Braacx Coaching gebruikt cookies met 
een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website 
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen 
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website  



 
 

 

goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast 
plaatst Patricia Braacx Coaching cookies die jouw surfgedrag bijhouden 
zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij 
jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over 
deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen 
ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 
verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-
wat-doe-ik-ermee 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming 
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patricia Braacx 
Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die ik van jou heb opgeslagen in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
braacx.prl@outlook.com. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Patricia Braacx Coaching 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met onze klantenservice of via braacx.prl@outlook.com. 
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