
PRIVACY STATEMENT 

Contactgegevens: 

Edith Pieterson Hypnotherapeut en Coach 

Koos Vorrinkstraat 15 

4463 TX  Goes 

Email edithpieterson@gmail.com 

Tel. 0031 (0) 6 51 71 47 69 

K.v.K. 66906539 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en 

contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Uw privacy is belangrijk 

voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Edith 

Pieterson Hypnotherapeut van u verzamelt via onze website en via interactie middels onze 

social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken. 

 
PERSOONSGEGEVENS DIE EDITH PIETERSON HYPNOTHERAPEUT VERWERKT 

Edith Pieterson Hypnotherapeut 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 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geboortedatum 
• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 
EDITH PIETERSON HYPNOTHERAPEUT VERWERKT BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE 
PERSOONSGEGEVENS VAN U VOOR GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 
JAAR. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website 

bezoekers 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 edithpieterson@gmail.com, dan 

verwijderen wij deze gegevens. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ 
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn om de 

overeenkomst te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen: 

• De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten 
• Het onderhouden van contact 
• Een goede en efficiënte dienstverlening 
• Het verrichten van administratieve handelingen 
• Verzenden van onze nieuwsbrief 
• Nakomen van wettelijke verplichtingen 
• Certificering na een afgeronde cursus, training, of opleiding 

 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Edith Pieterson Hypnotherapeut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut zal uw persoonsgegevens bewaren in archief zolang nodig is 

voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Uw 

persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden tot dat deze worden verwijdert door 

de maker middels een uitschrijving. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Tenzij op 

uw nadrukkelijk schriftelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

HOE EDITH PIETERSON HYPNOTHERAPEUT UW GEGEVENS BEVEILIGT 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of 

onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Edith Pieterson 

Hypnotherapeut op maat passende beveiligingsmaatregelen genomen. Edith Pieterson 

Hypnotherapeut maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de 



verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang 

kunnen verschaffen tot deze gegevens. Edith Pieterson Hypnotherapeut maakt dan ook 

gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut 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 uw computer, tablet of smart Phone. Edith Pieterson Hypnotherapeut 

gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om Edith Pieterson Hypnotherapeut een verzoek te doen tot inzage van uw 

persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht 

van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u een verzoek indienen 

om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edith Pieterson 

Hypnotherapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edithpieterson@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

 



U KUNT DE HIERBOVEN GENOEMDE RECHTEN NIET ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN AFDWINGEN. ZO KAN HET ZIJN DAT WIJ UW VERZOEK NIET 
KUNNEN HONOREREN IVM WETTELIJKE BEPALINGEN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 

via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

WAAR WE PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN EN VERWERKEN 

De door Edith Pieterson Hypnotherapeut verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen 

en verwerkt in Zoetermeer. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 

met ons op via edithpieterson@gmail.com  

WIJZIGINGEN 

Edith Pieterson Hypnotherapeut behoudt zich het recht voor om in de privacy verklaring 

wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online 

diensten. 

Laatst bijgewerkt: 3 november 2019 


