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Privacyverklaring en Verwerkingsregister 
Adrienne Schimmel  

 

Talenteer Jezelf, gevestigd aan de Maaibeemd 67, te Breda is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor de 
website Koers op Vitaliteit. 
Gegevensbescherming van de website loopt via Eigenaar en Coach Adrienne Schimmel. Zij 
is te bereiken via talenteerjezelf@gmail.com en telefoonnummer 0623156185 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Koers op Vitaliteit verwerkt zelf weinig persoonsgegevens omdat dit via de betrokken ZZP-
ers  gaat. Daarvoor verwijs ik je naar de desbetreffende consulent/coach en zijn/haar 
website. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij evt. voor de website 
verwerken:  

- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door lid te worden van 

deze website, in correspondentie, telefonisch en in persoonlijk contact of door het 
intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Koers op Inspiratie 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Locatiegegevens (landen), type apparaat (desktop, mobiel) (anoniem) 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers 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 je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
talenteerjezelf@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
1. Koers op Vitaliteit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie waar je om gevraagd hebt 
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- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (lidmaatschap website, online 
cursussen en informatie) 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren; onze overeenkomst uit te kunnen voeren; 
coaching, training of workshop op maat  
- Koers op Vitaliteit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
2. Beroepsgeheim 
Voor ons als ZKM coach geldt op grond van de beroepscode van mijn beroepsverenigingen, 
te weten het NIP en de ZKMvereniging, een geheimhoudingsplicht. Subverwerkers 
van onze praktijk zijn via een subverwerkersovereenkomst aan een geheimhoudingsplicht 
gebonden 
 
4. Hoe wij cliënten informeren over de vastlegging van persoonsgegevens 
Deze informatie leggen wij vast in een schriftelijke coachovereenkomst. Bovendien staat op 
de websites van de ZZP-ers ook informatie over onze werkwijze, de dossierplicht en de 
beroepscode. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Koers op Vitaliteit neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Voor wetenschappelijke publicaties of voor onderwijsdoelstellingen, supervisie en intervisie 
mogen wij uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens gebruiken. De combinatie 
van gegevens en beschreven omstandigheden mag er beslist niet toe kunnen leiden dat 
derden daarin jou als klant kunnen herkennen (artikel III.2.6.5 van de Beroepscode voor 
Psychologen 2007).  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Koers op Vitaliteit gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies 
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 
en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 
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stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder 
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  
Social media websites plaatsen third-party tracking cookies. Deze plug-ins plaatsen echter 
alleen maar cookies als jij klikt. Ik ga er vanuit dat alleen mensen met een actief social 
media profiel zullen klikken. Een extra hulpmiddel om deze cookies tegen te gaan is 
bijvoorbeeld het gebruiken van Adblocker.  
 
De website van Koers op Vitaliteit is gebouwd met Wix en heeft een ingebouwde functie 
waarmee de paginastatistieken van de Blogpagina’s bijgehouden wordt. Het aantal 
paginabezoeken, hoe vaak een blog gelezen is, via welke ingang (direct of via social media) 
uit welk land en met wat voor apparaat. Allemaal volledig anoniem! Je kunt via deze link 
zien hoe het privacyreglement van Wix eruit ziet en nog belangrijker hier, hoe Wix de data 
beveiligd!  
 
Er zijn twee soorten cookies (beide gebruikt op Wix-sites):  Session (Transient) cookies: 
deze cookies worden gewist wanneer je de browser sluit en verzamelen geen informatie 
van uw computer. Ze slaan meestal informatie op in de vorm van een sessie-identificatie 
die de gebruiker niet persoonlijk identificeert. Permanente (permanente / opgeslagen) 
cookies: deze cookies worden op de harde schijf opgeslagen totdat ze verlopen (dit is 
gebaseerd op een ingestelde vervaldatum) of totdat u ze verwijdert. Deze cookies worden 
gebruikt om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals 
websurfgedrag of gebruikersvoorkeuren voor een specifieke site. Lees hier meer over de 
cookies op Wix-sites.  
 
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 Koers 
op Vitaliteit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken 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 talenteerjezelf@gmail.com.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  
 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
https://nl.wix.com/about/privacy
https://nl.wix.com/about/privacy
https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-gdpr
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
mailto:talenteerjezelf@gmail.com
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Koers op Vitaliteit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Koers op Vitaliteit 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 via 
talenteerjezelf@gmail.com  
 
Met alle betrokken partijen zoals de ZKM Computer Service en twee ICT dienstverleners 
AGN en Psycro, Essenceiam (Zelfverbinders) en Nieuw Perspectief VOF (MZO-
Verwerkersovereenkomst) wordt anoniem gewerkt en zijn bewerkersovereenkomsten 
afgesloten.  
 
Datalekken 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat 
organisaties (dus ook coaches) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten 
doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms 
moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de  
persoonsgegevens zijn gelekt). Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-
stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door 
een hacker. 
 
Wanneer moet ik een datalek melden. Je hoeft een datalek alleen te melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de 
bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. 
Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn 
voor jou niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking 
van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot 
de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en je hebt geen controle 
over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen). Je hoeft de betrokkenen 
(de cliënten van wie je gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek 
waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het 
geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheids-
gegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. Ik begrijp wanneer ik een datalek 
moet melden en zal daar naar handelen. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkers-
overeenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek 
is geweest. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Heb je vragen over het privacybeleid of de manier waarop wij persoonsgegevens 
verwerken? Dan beantwoord ik die graag. Je kunt mij bereiken via 06-23156185 en 
talenteerjezelf@gmail.com  
 

 
 
Datum en ondertekening 
 
Adrienne Schimmel 

 
Breda, 20-01-2020 
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