
PRIVACY VERKLARING 

 

Suzan Schuitemaker Lifestyle coaching 

www.suzanschuitemaker.nl 

KVK: 77058674 

BTW nr: NL003155521B44 

 

Suzan Schuitemaker doet er alles aan om zorg te dragen voor           

de privacy van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy         

kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt als         

u www.suzanschuitemaker.com bezoekt of een transactie of       

overeenkomst met Suzan Schuitemaker afsluit. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Deze Privacy Policy is opgesteld volgens de Algemene        

Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Verkrijgen gegevens  

Suzan Schuitemaker verkrijgt gegevens van de      

opdrachtgever en/of kandidaat per mail of in een        

persoonlijk gesprek bij het oriënteren op en eventuele        

aangaan en uitvoeren van de opdracht. Ook kunnen        

gegevens verkregen worden doordat derden een      

opdrachtgever of kandidaat verwijzen naar Suzan      

Schuitemaker.  

 

Suzan Schuitemaker verzamelt daarnaast    

persoonsgegevens om het gebruiksgemak van     

www.suzanschuitemaker.com te optimaliseren, om    

transacties en overeenkomsten uit te voeren en om in te          

spelen op persoonlijke wensen en behoeften. 

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Suzan       

Schuitemaker gebruik van diensten en plug-ins van derden.        

Deze partijen voldoen aan de richtlijnen van de AVG. 

 

Verwerkte gegevens  

Suzan Schuitemaker verwerkt van kandidaten en      

opdrachtgevers (mogelijk) de volgende persoonsgegevens     

dan wel persoonlijke / vertrouwelijke gegevens:  

- gegevens (naam – adres – woonplaats)  

- contactgegevens (telefoonnummer(s), e-mailadres(sen))  

- geboortedatum en plaats, pasfoto, werk-ervaring,      

competenties (CV)  

- alle informatie die de opdrachtgever en/of kandidaat ter         

beschikking stellen voorafgaand aan en gedurende de       

dienstverlening, welke persoonlijke of gevoelige informatie,      

bijvoorbeeld over gezondheid, kunnen bevatten  

- in geval van consultancy-opdrachten: personele informatie       

en verslagen benodigd voor het verrichten van de opdracht  

- gespreksaantekeningen (uitsluitend voor eigen gebruik)  

die Suzan Schuitemaker voorafgaand, tijdens en na het        

verrichten van de opdrachten voor eigen gebruik vastlegt  

- geretourneerde evaluatieformulieren.  

 

Grondslag en doeleinden  

Suzan Schuitemaker verwerkt bovengenoemde gegevens     

om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachten van         

opdrachtgever. Doeleinden van de registratie zijn:  

- het in kaart brengen en bieden van professionele         

dienstverlening;  

- efficiency en kostenbeheersing in de benodigde       

dienstverlening, met name in het belang van de        

opdrachtgever;  

- het onderhouden van contact tijdens en - indien gewenst -           

na afloop van de dienstverlening;  

- beheer van het klantenbestand;  

- planning en organisatie werkzaamheden;  

- (belasting)administratie en facturering;  

- kunnen beantwoorden van inhoudelijke vragen van       

kandidaat / opdrachtgever (ook na afloop van de        

dienstverlening);  

- desgewenst efficiënt invulling kunnen geven aan een        

vervolg-opdracht;  

- verbeteren dienstverlening;  

- nakomen wettelijke verplichtingen.  

 

Cookies 

Informatie over uw websitegebruik wordt verzameld      

door cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door        

een website op uw computer worden geplaatst. U kunt         

het gebruik van cookies via de instellingen in uw         

browser uitschakelen. 

 

Sociale Media 

Om het delen van informatie op de website zo         

gemakkelijk mogelijk te maken heeft Suzan      

Schuitemaker sociale media buttons van Instagram,      

Facebook, YouTube, Spotify en LinkedIn geplaatst.      

Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen.        

Lees de privacyverklaring van bovengenoemde partijen      

om te zien wat er gebeurt met uw gegevens. 

 

Updates 

Door uw naam en e-mailadres in te vullen op         

www.suzanschuitemaker.com geeft u toestemming dat     

Suzan Schuitemaker uw gegevens voor maandelijkse      

updates mag gebruiken. Suzan Schuitemaker gebruikt      

MailChimp om haar updates te personaliseren en te        

versturen. De door u verstrekte gegevens worden       

verwerkt door MailChimp in overeenstemming met hun       

Privacy Policy, Data Processing Addendum en      

Voorwaarden. 

 

Contactformulier 

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op        

www.suzanschuitemaker.com worden uw gegevens    

versleuteld naar Suzan Schuitemaker verstuurd     

(https://). Suzan Schuitemaker behandelt uw gegevens      

altijd vertrouwelijk. 

 

Wijze van opslag en beveiliging  

a. Suzan Schuitemaker slaat de bovengenoemde      

gegevens op in  

- papieren dossiers, die afgesloten in een dossierkast        

worden bewaard;  

- digitaal op een met wachtwoord beveiligde laptop;  

- op een mobiele telefoon, beveiligd met wachtwoord.  

b. Suzan Schuitemaker is alert op schendingen van de         

privacy en hanteert passende beveiligingsmaatregelen.  

 

Verstrekking aan derden 

a. Suzan Schuitemaker verstrekt geen persoonlijke of       

vertrouwelijke gegevens van kandidaat aan     

opdrachtgever of vice versa zonder expliciete      

toestemming van betrokkene(n).  

b. Indien nodig voor de beveiliging of het gebruik van          

systemen en externe diensten (zoals voor      

computerbeheer of bij inzet van een test-platform),       

worden gegevens verstrekt of kan inzage worden       

verleend in gegevens aan externe dienstverleners. Deze       

derden mogen de betreffend gegevens alleen      

verwerken voor deze doeleinden en binnen de       

wettelijke kaders.  

c. Indien er contact is via social media (waaronder         

LinkedIN en Facebook) kunnen gegevens door deze       

partijen worden opgeslagen, dit binnen de geldende       

Europese privacy wetgeving.  

 

 

http://www.suzanschuitemaker.nl/


Bewaartermijnen  

a. De geregistreerde gegevens zullen niet langer bewaard  

worden dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van de 

opdracht en de doeleinden die in deze verklaring onder zijn 

genoemd. Doorgaans zal dit voor het dossier twee jaar na 

het laatste contact zijn; voor fiscaal benodigde gegevens is 

de bewaartermijn 7 jaar.  

b. De geregistreerde gegevens zullen nadat de onder a 

genoemde bewaartermijn is verstreken adequaat vernietigd 

worden.  

 

Inzage- en aanpassingsrecht 

a. Opdrachtnemer en/of kandidaat kunnen bij 

opdrachtnemer informatie opvragen inzake de 

geregistreerde gegevens.  

b. I.v.m. strikte vertrouwelijkheid en de benodigde vrijheid 

in vak-uitoefening is het niet mogelijk de persoonlijke 

aantekeningen in te zien of over te laten dragen.  

c. De genoemde toestemming kan op verzoek ingetrokken 

worden – een verzoek kan per e-mail ingediend worden aan 

seschuitemaker@gmail.com.  

d. Vastgelegde persoonlijke gegevens kunnen op verzoek 

van betrokkene voor het verstrijken van de termijn van 

twee jaar vernietigd worden, mits dit wettelijk is toegestaan 

en de gegevens niet benodigd zijn voor de eventuele 

afhandeling van een eventueel geschil. Een verzoek kan per 

e-mail ingediend worden aan seschuitemaker@gmail.com.  

 

Disclaimer 

Deze privacyregeling kan worden aangepast naar aanleiding 

van nieuwe voorschriften of om tot een betere invulling te 

komen. Suzan Schuitemaker behoudt zich het recht voor 

om deze Privacy Policy op elk moment aan te kunnen 

passen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. 

Nieuwe versies zullen op de website gepubliceerd worden.  

 

Contact & Vragen 

Suzan Schuitemaker (Suzan Schuitemaker,KVK: 77058674. 

www.suzanschuitemaker.com, BTW nr: NL003155521B44) 

wordt vertegenwoordigd door Suzan Schuitemaker. U kunt 

contact met haar opnemen door een e-mail te sturen naar 

seschuitemaker@gmail.com. 
 

Versie februari 2020. 
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