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Privacyreglement LifeLein leefstijlcoaching 

 
Privacyreglement  

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt LifeLein leefstijlcoaching 

een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en 

cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun 

gegevens wordt omgegaan, hanteert LifeLein leefstijlcoaching een privacyreglement.  

 

Artikel 1 – Persoonsgegevens  

 

1. De door de opdrachtgever aan LifeLein leefstijlcoaching verstrekte 

persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (Wbp). Voor Slow Sports verwerkt LifeLein leefstijlcoaching in 

ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je 

e-mailadres. LifeLein leefstijlcoaching is er verantwoordelijk voor dat deze 

persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze worden verwerkt. De gegevens worden opgeslagen op een 

beveiligde servers. Als je een papieren inschrijfformulier ondertekend aan LifeLein 

leefstijlcoaching overhandigt, zal die worden in gescand en het papieren 

exemplaar direct vernietigd worden. 

2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het 

doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om 

gegevens waarmee LifeLein leefstijlcoaching de opdracht kan uitvoeren, gegevens 

waarmee LifeLein leefstijlcoaching de financiële administratie kan voeren en 

gegevens waarmee LifeLein leefstijlcoaching contact kan leggen met de 

opdrachtgever. 

3. LifeLein leefstijlcoaching kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van 

marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) ten 

behoeve van haar eigen dienstverlening. Op het inschrijfformulier van Slow Sports 

wordt hier toestemming voor gevraagd. 

4. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om 

verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.  

 

Artikel 2 – Geheimhouding  

 

1. LifeLein leefstijlcoaching behandelt alle informatie over individuele cliënten 

vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend 

wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van 

anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.  

2. LifeLein leefstijlcoaching draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting 

ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden 

ingeschakelde derden.  

Belangrijk om te weten: LifeLein leefstijlcoaching levert of verkoopt de 

persoonsgegevens van de opdrachtgever niet aan derden zodat zij die gegevens 

kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten.  

 

Artikel 3 – Bewaartermijn  

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van 

het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken. Na afloop van 

de opdracht nog maximaal drie jaar. 
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Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze 

website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden 

tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 

 

Rechten 

In deze privacyverklaring moet LifeLein leefstijlcoaching je wijzen op je recht om te 

klagen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en het recht op inzage van 

alle persoonlijke informatie die op een moment aan LifeLein leefstijlcoaching is verstrekt. 

 


