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Privacybeleid BewustVerbinden 
 
BewustVerbinden neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je 
persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met het privacybeleid 
van BewustVerbinden. We raden je aan het privacybeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen 
kun je altijd contact opnemen met kirsten@bewustverbinden.nl.  
www.BewustVerbinden.nl  
Mei 2021  
 
Bescherming persoonsgegevens 
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. BewustVerbinden zal je persoonlijke 
gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. BewustVerbinden verwerkt 
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.  
 
Over BewustVerbinden  
BewustVerbinden is een eenmanszaak. De website www.bewustverbinden.nl wordt inhoudelijk 
beheerd door Kirsten De Bevere-Kop.  
Mijn gegevens zijn:  
Kirsten De Bevere 
Burg. Van Tuyll-laan 25  
3707 CT Zeist  
KvK: 68330340 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
BewustVerbinden heeft de website technisch ondergebracht bij Bloom, website voor therapeuten. Zij 
hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. 
 
Welke gegevens verzamelen we? 
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt 
aangemeld voor een (gratis) coaching, coachtraject, retraite, workshop en/of training, een 
contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van 
onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken 
alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:  
• Voor- en achternaam 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Website 
• Bedrijfsnaam 
• Straat en huisnummer 
• Postcode en woonplaats 
• KvK nummer 
• IP-adres 
• Btw nummer 
Wanneer BewustVerbinden jouw persoonsgegevens verwerkt, is BewustVerbinden de 
verwerkingsverantwoordelijke. 
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Doel gebruik van persoonsgegevens? 
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BewustVerbinden persoonsgegevens 
over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BewustVerbinden voor dat 
specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe 
lang de gegevens door BewustVerbinden worden bewaard.  
 
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie  
Doeleinde: Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 
Gegevens: factuuradres, NAW-gegevens, emailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren 
Grondslag: wettelijke verplichting en uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
Marketing 
Doeleinde: Marketing: Direct marketing, Nieuwsbrief, Social Media Marketing 
Gegevens: Naam, e-mailadres, Post/factuuradres 
Grondslag: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
Website 
Doeleinde: Website analytics 
Gegevens: Surfgedrag 
Grondslag: gerechtvaardigd en commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
 
Jouw gegevens op BewustVerbinden.nl  
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt 
aangemeld voor een gratis online coaching, coachtraject, retraite, workshop en/of training, een 
contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons 
wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of 
door contact met ons op te nemen. Jouw gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd 
niet meer gebruikt voor de marketing en website doeleinden. Het kan zijn dat BewustVerbinden 
jouw gegevens nog wel dient te gebruiken voor dienstverlening, klantenbeheer en financiële 
administratie. 
 
 
Rechten  
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten 
met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 
 
Inzage en wijzigen 
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te 
rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een 
schriftelijk inzageverzoek indienen.  
 
Toestemming intrekken 
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna 
wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk 
aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond 
vóór deze intrekking.  
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Recht van bezwaar 
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken 
om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw 
persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de 
verwerking bezwaar te maken.  
 
Gegevensoverdracht 
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  
 
Schriftelijk verzoek 
Een schriftelijk verzoek kan verstuurd worden naar kirsten@bewustverbinden.nl. BewustVerbinden 
zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen en met een reactie komen. 
 
 
Ontvangers van de persoonsgegevens 
Het kan zijn dat BewustVerbinden verplicht is persoonlijke gegevens te verstrekken aan een derde 
partij. Dit kan bijvoorbeeld zijn op grond van een wettelijke verplichting. In dat geval zal 
BewustVerbinden deze gegevens verstrekken. 
 
 
Betalingen via website 
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de betalingen zo snel en gemakkelijk mogelijk 
te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens 
zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het 
uitvoeren van de betaling.  
 
 
Cookies 
Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op 
het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie, die in de cookie is 
opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Voor een zo goed 
mogelijke werking van de website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw 
voorkeuren worden cookies gebruikt.  
 
Uitschakelen of verwijderen 
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik 
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.  
Dingen die je altijd kunt doen:  
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden  
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze 
ook blokkeren per domein.  
 
 
Wijzigingen 
BewustVerbinden behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren je 
daarom regelmatig het privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen. 
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Vragen of klachten 
Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid en de wijze waarop BewustVerbinden jouw 
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar kirsten@bewustverbinden.nl. Ook als je een 
klacht hebt over de manier waarop BewustVerbinden jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail 
sturen naar kirsten@bewustverbinden.nl.  
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het 
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


