
Privacy verklaring  

 

Nicole Coaching neemt de privacy van haar deelnemers enorm serieus. Alle 
informatie die gevraagd wordt gedurende de intake, middels een vragenlijst 
en tijdens het traject over jou (de betrokkene) worden op een veilige manier 
verwerkt en gebruikt. In deze privacy verklaring legt Nicole Coaching uit 
welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel.  

Daarnaast kun je in deze verklaring lezen over de rechten die je hebt als 
deelnemer van Nicole Coaching met betrekking tot onze verwerking van 
jouw persoonsgegevens. Daarom raadt Nicole Coaching je aan om dit 
document aandachtig door te nemen.  

Heb je vragen? Neem graag contact op met Nicole Coaching op 
info@nicole-coaching.nl  

 

Doelen waarvoor de gegevens bij Nicole Coaching verzameld worden: 

Nicole coaching biedt programma’s online en fysiek aan als Holistisch 
Lifestyle coach. Hierbij worden de nodige klantgegevens verzameld: 
 

– voornaam, initialen, achternaam, adres. 
– telefoonnummer, emailadres, voor contact over activiteiten, opdrachten, 
uitnodigingen, etc 
– Geboortedatum, horoscoop gegevens.  
– Persoonlijke antwoorden op vragen van de vragenlijst. 

Deze gegevens worden door de deelnemers zelf aangeleverd via telefoon, 
email of een vragenllijst via de email en onze website, waarbij deze 
deelnemers  kunnen inschrijven of informatieaanvragen kunnen indienen. 

Personen hebben het recht om tegen de verwerking van hun 
persoonsgegevens bezwaar te maken. 

Het recht op indienen van een klacht bij de autoriteit 

Persoonsgegevens. Deelnemers van Nicole Coaching behouden het recht 
op klagen bij de autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Persoonsgegevens die Nicole Coaching verwerkt 

Nicole Coaching  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 

gebruik maakt van de diensten en programma’s van Nicole Coaching, en/of 
omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 
aan Nicole Coaching verstrekt. Ook via andere internet platvormen kan 
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Nicole Coaching door u zelf verstrekte gegevens verkrijgen, doordat u via 
dat platvorm een informatieverzoek of een inschrijving gedaan heeft. 
 

Waarom Nicole Coaching uw gegevens nodig heeft 

Nicole Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact 
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u 
schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u 
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.  

Daarnaast worden de gegevens gebruikt ter adressering van de 
facturatie  en de persoonlijke antwoorden van de vragenlijst verwerkt in het 
geschreven programma voor de deelnemer.  
 

Hoe lang Nicole Coaching de gegevens bewaart 

Nicole Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na 
ieder doorlopen traject en programma zijn uw persoonsgegevens verwijderd 
in het systeem van Nicole Coaching.  
 

Delen met anderen 

Nicole Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

In kaart brengen van websitebezoek 

Op de website van Nicole Coaching kun je persoonsgegevens achterlaten. 
Deze worden ingezet ter beantwoording van het downloaden van een gratis 
checklist of het aanvragen van een vrijblijvende intake. Hierop wordt er 
persoonlijk contact gezocht met jou als mogelijke deelnemer voor een 
aansluitend programma van Nicole Coaching.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@nicole-coaching.nl . Uw vraag zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
binnen vier weken, beantwoord worden.  

 

 

Beveiliging  
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Nicole Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Nicole Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de 

beveiliging van door Nicole Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem 
dan contact met Nicole Coaching op via info@nicole-coaching.nl 

Hhtps://www.nicole-coaching.nl  is de website van Nicole Coaching.  

Nicole Coaching is als volgt te bereiken: 

Adres:  Mattenbiesstraat 38, 1087 CC Amsterdam.  

Telefoon:  +31 6 29518632 
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