
Privacy Policy
Privacy Policy | Brandstof Voedingscoach 
Brandstof Voedingscoach streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en 
zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u aanlevert. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens worden de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in 
acht genomen. In deze privacy- en cookieverklaring vindt u informatie over de wijze 
waarop er met uw gegevens omgaan wordt. 

Contactgegevens (correspondentatieadres) 
Brandstof Voedingscoach
In het Veld 28
5926 VZ VENLO
marjoleinepeusens@gmail.com
tel. 06-44501699
www.brandstofvoedingscoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Brandstof Voedingscoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie 

en telefonisch: uw zorgverzekeraar in de periode waarover gefactureerd kan 
worden.  
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Brandstof Voedingscoach heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van 
websitebezoekers,tenzij dit via het contactformulier of een Opt-in ingevuld wordt. Een opt-
in kan van toepassing zijn wanneer u iets van de website wilt downloaden. Er wordt dan 
nadrukkelijk om gegevens en uw toestemming gevraagd. Als u er van overtuigd bent dat 
er zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn, neem dan contact met 
ons op via marjoleinepeusens@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag uw persoonsgegevens verwerkt 
worden 
Brandstof Voedingscoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het uit te kunnen voeren van de overeenkomst tussen u en ons
• Om u te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren of te 

verbeteren.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren of om contact op te kunnen nemen bij 

een afspraak
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het verwerken van een facturatie
• Brandstof Voedingscoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Binnen Brandstof Voedingscoach wordt geen gebruik gemaakt van software die door 
derde bekeken kunnen worden en waarover besluitvorming genomen kan worden zonder 
tussenkomst van Brandstof Voedingscoach. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In het kader van de Wet Rijksbelastingen worden facturen met adresgegevens zeven jaar 
bewaard. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
brandstof Voedingscoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Brandstof Voedingscoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjoleinepeusens@gmail.com. 
Een verzoek tot inzage kan alleen persoonlijk en tijdens persoonlijk contact worden 
gedaan. Dit ter bescherming van uw privacy.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Brandstof Voedingscoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via marjoleinepeusens@gmail.com
Brandstof Voedingscoach kan de privacy policy wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de 
laatste versie getoond.  

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 03-07-2018
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