
Privacyverklaring 

 

Privacyverklaring InBalans  

 

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en opsla 

en waarom ik dat doe. Deze verklaring geldt voor de bezoekers van mijn website: 

www.inbalans-coaching.nl en voor alle mensen die diensten van mij afnemen.  

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of over het gebruiken dan wel opslaan 

van je gegevens dan mag je me altijd mailen op: linda.inbalans@outlook.nl  

 

Deze privacyverklaring zal waar nodig worden ge-update. Wanneer er grote wijzigingen 

worden aangebracht dan breng ik je hier per mail van op de hoogte.  

 

Welke gegevens worden opgeslagen en gebruikt en waarom?  

Wanneer je een coachtraject bij me volgt dan heb ik je persoonsgegevens opgeslagen zodat ik 

contact met je kan onderhouden tijdens het traject. Ook heb ik deze gegevens nodig voor de 

facturatie van de onze gesprekken en voor eventuele mail en telefonisch contact. Na uiterlijk 5 

jaar worden alle gegevens verwijderd en eerder wanneer de klant hier een verzoek voor 

indient.  

 

In het geval van een levensbedreigende situatie voor jouzelf of een ander ben ik volgens de 

wet genoodzaakt gegevens en informatie te delen met de huisarts en/of politie 

(meldingsplicht). Verder zal ik in geen enkel geval deel ik je persoonsgegevens of onze 

gespreksgegevens met derden. Ook niet met je werkgever of arboarts, mochten deze hierom 

vragen. Wanneer één van beide toch vragen aan ondergetekende richt dan zal ik hier enkel op 

antwoorden in samenspraak met de klant en is de klant verantwoordelijk voor het al dan niet 

overhandigen van de gegevens aan de verzoeker.  

 

 

Wat doe ik om jouw privacy en gegevens te beschermen?  

Ik hecht er veel belang aan om jouw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Zo heb ik een 

SSL certificaat geïnstalleerd, wat de website veiliger maakt. Mijn aantekeningen en verslagen 

zijn handgeschreven en bewaar ik in een afgesloten kast.  

 

Wil je inzage in je gegevens of wijzigingen laten aanbrengen dan wel je gegevens laten 

verwijderen? Neem dan contact met me op. Ik beantwoord je verzoek zo snel mogelijk.  

 

http://www.inbalans-coaching.nl/
mailto:linda.inbalans@outlook.nl

