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                                                                                           PRIVACY VERKLARING 
 
 
Inleiding 
Annita Lageweg Praktijk Biografiek, gevestigd in Oentsjerk, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In mijn praktijk werk ik als 
zelfstandig professional zonder personeel. Mijn werk bestaat primair uit begeleiding door coaching, 
autobiografische schrijf coaching en het geven van workshops en cursussen. Annita Lageweg Praktijk 
Biografiek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  | 01112327. Deze verklaring is van 
toepassing op alle door mij geleverde producten en diensten en van kracht vanaf 25 mei 2018.  
 
Persoonsgegevens die Annita Lageweg Praktijk Biografiek verzamelt  
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Annita Lageweg Praktijk Biografiek, dan wil ik u zo goed 
mogelijk van dienst zijn. Daarvoor is het nodig dat ik persoonsgegevens van u verzamel en verwerk. Ik 
gebruik deze enerzijds vanwege de aard en het doel van de werkzaamheden in de praktijk. Daarnaast 
heb ik persoonsgegevens nodig om diensten en/of producten te kunnen aanbieden, betalingen af te 
handelen, mijn dienstverlening te verbeteren, met u te kunnen communiceren en omdat mijn praktijk 
moet voldoen aan wettelijke regelgeving. kan het nodig zijn dat er bijzondere persoonsgegevens van 
u worden verwerkt.  
 
Persoonsgegevens die van u nodig zijn of noodzakelijk in het kader van de hierboven omschreven 
doeleinden en die door Annita Lageweg Praktijk Biografiek in ieder geval en ten minste worden 
verwerkt zijn: 

▪ Voorletters en achternaam 
▪ Geslacht 
▪ Geboortedatum en geboorteplaats 
▪ Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 
▪ Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats) 
▪ IP-adres 
▪ Telefoonnummer (mobiel en/of vast) 
▪ E-mailadres  
▪ Bankgegevens 
▪ Datum/data coachsessies 
▪ Gegevens in een plan van aanpak 
▪ Gespreksverslagen 
 

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat het om wat ik ermee doe/kan doen in het kader van 
mijn werk binnen/voor Annita Lageweg Praktijk Biografiek: verzamelen, vastleggen, ordenen, 
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, 
beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en 
vernietigen en zowel analoog als in geautomatiseerde processen. Annita Lageweg Praktijk Biografiek 
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 
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Welke regels gelden voor het verwerken van deze gegevens? 
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is Annita Lageweg Praktijk Biografiek gebonden aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. Ik houd de ontwikkelingen daarin bij en behoud me het recht 
voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving 
dat voorschrijft. Wijzigingen worden alleen via de website van mijn praktijk kenbaar gemaakt. Het is 
daarom goed deze regelmatig te bekijken.     
 
Hoe lang bewaar ik gegevens? En wanneer deel of verstrek ik ze aan derden?  
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Ik kan me geen enkele situatie inbeelden waarin ik uw gegevens aan 
derden zal verkopen en dit doe ik dus ook niet. Voor de uitvoering van de overeenkomst met u moet 
ik voldoen aan wettelijke verplichtingen en moet ik persoonsgegevens verstrekken aan derden. Hierbij 
valt te denken aan De Belastingdienst. De administratie van Praktijk Biografiek is uitbesteed aan een 
boekhoudkantoor dat werkt volgens de regels van de AVG.   
 
Websitebezoek en cookiegebruik 
De website van Annita Lageweg Praktijk Biografiek verzamelt op dit moment geen persoonsgegevens 
om het functioneren ervan te onderzoeken en/of verbeteren. De site is bereikbaar via onderstaande 
domeinnamen: 

▪ www.annitalageweg.nl 
▪ www.praktijkbiografiek.nl  

 
Gegevens aanpassen en/of verwijderen 
Vanzelfsprekend heeft u altijd de mogelijkheid om uw bij mij bekende persoonsgegevens aan te 
passen en/of te verwijderen. Hiervoor stuurt u dan het beste een gespecificeerd verzoek naar 
contact@annitalageweg.nl.   
 
Beveiliging 
Annita Lageweg Praktijk Biografiek hecht veel waarde aan uw privacy en besteed alle zorg en aandacht 
aan het veilig opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om deze te beveiligen en te beschermen tegen verlies, 
wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval ik in mijn 
praktijk gebruik maak van de diensten van derden, zal ik in het kader van de bescherming van 
persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op.  
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Privacy rechten 
Wanneer u een verzoek tot correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik mijn 
uiterste best doen u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via 
contact@annitalageweg.nl.  
 
Vragen  
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze privacy verklaring 
kunt u contact met mij opnemen via contact@annitalageweg.nl.  
 
 
 


