
 

 

Verklaring betreffende uw privacy (AVG)
Dit is de privacyverklaring van Pauline Koetsier voor Persoonlijk Leiderschap. In mijn bedrijf 
begeleid ik mens en organisatie naar groei en ontwikkeling. Systemisch werk en Energetisch 
werk is de basis van mijn begeleiding. Hierdoor weet ik hoe kwetsbaar systemen zijn en hoe 
belangrijk het is om hier dan ook zorgvuldig mee om te gaan. In mijn werk als coach, trainer, 
persoonlijk begeleider. Ik draag zorg voor de privacy van cliënten, alsmede van de bezoekers van 
mijn website. Er zijn situaties waarin jouw gegevens verzameld worden. Het is daarom 
belangrijk dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens 
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van 
jouw gegevens door mijn praktijk, neem dan gerust contact op! 

 info@paulinekoetsier.nl of 06-4344 5181

Privacy

Vanuit mijn plicht waarborg ik, Pauline Koetsier, uw privacy onder meer door:

* Zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan; 

* Ervoor te zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; 

* Ik bescherm de gegevens die u mij geeft door passende technische en organisatorische 
maatregelen afgestemd op de stand van de techniek. 

* Ik bewaar niet meer gegevens dan dat ik nodig hebt voor mijn werk. Ik bewaard de gegevens 
ook niet langer dan nodig is of wettelijke voorgeschreven.  De gegevens die je bij mij 
achterlaat, in relatie tot onze afspraken, bewaren en ik en mijn website host veilig en met de 
modernste technieken. 

* Voor de factuur of contactverzoek heb ik naam, e-mailadres en/of telefoonnummer nodig. 

Pauline Koetsier heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wanneer ik, Pauline 
Koetsier, vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u hiertoe 
voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.
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Persoonsgegevens verzameling:

* Als je via mijn website contact met mij opneemt, zullen jouw gegevens verzameld worden. In 
dit formulier wordt echter alleen de benodigde gegevens gevraagd om een voorstel of dienst 
aan te bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

* Pauline Koetsier voor Persoonlijk Leiderschap stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze 
nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op informatie- en  

* kennisdeling. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Hiervoor kan je je te alle 
tijde afmelden.  

* De facturen worden bewaard in een afgesloten kast en in een computersysteem waarbij de 
beveiliging is met zeer sterke wachtwoorden. De uitwisseling van gegevens via e-mail vindt 
plaats via een gesleutelde verbinding.  

* Indien er vragen, opmerkingen of klachten zijn laat mij dit weten, info@paulinekoetsier.nl of 
06-4344 5181
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