
 
 

Davina Creatief Bewust 
 
PRIVACY VERKLARING 
Jouw privacy is belangrijk voor ons! In deze privacy verklaring lees je over de wijze waarop 
Davina Creatief Bewust zich inzet om de privacy van jouw persoonlijke gegevens te 
waarborgen. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Davina Creatief Bewust verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van een 
coaching traject of workshop of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder 
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Naam van je werkgever (indien van toepassing) 

• Adres van je werkgever (indien van toepassing) 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Davina Creatief Bewust kan bij deelname aan een coaching traject of workshop de volgende 
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken: 

• Vragenlijst / intakeformulier 

• Fotomateriaal na toestemming 

 
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 
Davina Creatief Bewust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van jouw betaling 

• Verzenden van onze nieuwsbrief 

• 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 

• Om onze diensten uit te voeren. 

• Davina Creatief Bewust verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 
 



De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn: 

• Toestemming van de betrokkenen 

• Uitvoering van de dienstverlening waarbij betrokkene partij is 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Je (zakelijke) gegevens worden uitsluitend handmatig door ons verwerkt. 

 
Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 
Davina Creatief Bewust hanteert de volgende bewaartermijnen: 

• Persoonsgegevens worden gedurende het doel waarvoor ze worden verstrekt bewaard.  

• Een dossier in het kader van een coaching traject wordt zolang het traject loopt 
bewaard, Inclusief nazorg, maximaal 1 jaar.  

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Davina Creatief Bewust deelt je gegevens niet met derden. Enige uitzondering hierop is 
wanneer Davina Creatief Bewust moet voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Natuurlijke personen hebben het recht op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens 
die in het bezit van Davina Creatief Bewust zijn en om die gegevens te laten corrigeren en/of 
verwijderen. Daartoe en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze 
privacyverklaring kan contact worden opgenomen via een email aan info@creatiefbewust.nl 
 
Gegevens van websitebezoek 
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website door 
middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige bestanden die uw computer, tablet of 
mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. In deze bestanden wordt informatie 
over uw website bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
uw browser verwijderen.  
 
Hoe we je persoonsgegevens beveiligen 
Davina Creatief Bewust neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
via info@creatiefbewust.nl. 
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