
Privacyverklaring 

 
1. Algemeen  

1.1. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van gegevens door El 
Hygge Coaching & Training opgericht door Antonia Contreras Gómez gevestigd te 
Avenweide 74 in Heemskerk, hebbende als ondernemingsnummer: 63901528 (hierna de 

'Coach'). 
1.2. De Coach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw 

privacy. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met deze 
Privacyverklaring. 
1.3. Deze Privacyverklaring heeft als bedoeling om de categorieën van 

persoonsgegevens te preciseren die de Coach verzamelt in het kader van haar 
activiteiten. De Coach verzamelt persoonsgegevens via haar website en diensten (hierna 

'Diensten'). De Privacyverklaring beschrijft tevens de manier waarop de 
persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met derden. Zij definieert bovendien de 

verschillende maatregelen die de Coach heeft geïmplementeerd teneinde de veiligheid 
en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen. 
1.4. Door persoonsgegevens over te maken aan de Coach, gaat u akkoord met de 

voorwaarden van deze Privacyverklaring. 
1.5 De Coach dient te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking 

van de persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de van toepassing 
zijnde privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016). 
1.6. Indien u vragen heeft m.b.t. deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw 
belangen niet of onvoldoende worden vertegenwoordigd kunt u de Coach via e-mail 

contacteren: info@elhygge.nl 
1.7 In een veranderende wereld waarin de technologie voortdurend evolueert, wijzen we 

er u op dat deze Privacyverklaring wijzigingen kan ondergaan. We nodigen u dan ook uit 
om de laatste onlineversie ervan regelmatig te raadplegen en we zullen u via de website 

of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) over elke 
aanpassing van de Privacyverklaring informeren. 
1.8.Gelieve te willen noteren dat de website van de Coach hyperlinks kan bevatten naar 

andere digitale platforms of internetbronnen, via dewelke, door middel van cookies of 
andere technologische middelen, persoonsgegevens kunnen worden verzameld. De 

Coach is in geen geval aansprakelijk voor deze websites en internetbronnen waarover zij 
geen controle op uitoefent. De Coach is evenmin aansprakelijk voor de verzameling, het 
gebruik en de verspreiding van uw gegevens door deze derden. U wordt aangeraden om 

de Privacyverklaring van deze andere websites en internetbronnen te bestuderen 
teneinde te begrijpen hoe deze derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

 
2. Welke persoonsgegevens verwerkt de coach? 

2.1. Uw persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks (gegevens zoals uw 

familienaam en uw voornaam kunnen u onmiddellijk identificeren) of onrechtstreeks 
(gegevens zoals uw postcode of uw telefoonnummer kunnen u onrechtstreeks 

identificeren) geïdentificeerd kan worden. 
2.2. In het kader van haar diensten verwerkt de Coach volgende gegevens: 

o naam, voornaam, adres van de Klant; 
o e-mailadres en telefoonnummer van de Klant; 
o de antwoorden op het intake formulier zoals ingevuld door de Klant; 

o de naam en voornaam van het minderjarig kind zoals bezorgd door de Klant. 
2.3. De Coach verwerkt uiteraard gegevens m.b.t. minderjarigen aangezien deze de 

doelgroep van haar diensten uitmaken. De diensten worden door de Coach geleverd 
uitsluitend op verzoek van de Klant. In bepaalde omstandigheden kan de Coach 

eveneens speciale gegevenscategorieën verwerken met name gegevens met betrekking 
tot het welzijn van de minderjarigen (zoals bv. gegevens uit het intakeformulier). Deze 



laatste gegevens zullen slechts worden verwerkt met toestemming van de Klant. De 
persoonsgegevens m.b.t. minderjarigen en m.b.t. het welzijn worden uiteraard door de 

Coach verwerkt met bijzondere aandacht. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot 
de persoon van de Coach zelf om haar taken uit te voeren en de toegelaten doelstelling 
te bereiken.  

 
3. Waarom verwerkt de coach uw persoonijke gegevens? 

De Coach, handelt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van 
de persoonsgegevens en verwerkt deze gegevens met het oog op 

o het uitvoeren van de overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Coach; 
o het gebruik met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, van de functionaliteiten en 
van de inhoud alsook van de diensten; 

o het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 

4. Uw rechten 

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, 
verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen 

heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken. 
Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden. 

 

Algemene rechten 
o Toegangsrecht: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u 

betrekking hebben en er een kopie van te ontvangen. 
o Verbeteringsrecht: El Hygge Coaching & Training neemt alle redelijke maatregelen 

opdat de gegevens die zij bezit, bijgewerkt zijn en om de gegevens die foutief blijken of 
die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking te verwijderen. Indien u vaststelt dat uw 

gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te verbeteren. 
o Verwijderingsrecht (“recht om vergeten te worden”): in bepaalde omstandigheden 
(bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet 

meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking) heeft u het recht El Hygge 
Coaching & Training te vragen uw gegevens te verwijderen. 

o Recht op beperking van de verwerking: u kan vragen om de verwerking van uw 
gegevens te beperken, waarna uw gegevens niet meer verwerkt zullen worden (maar wel 
bewaard blijven). 

o Overdraagbaarheidsrecht: u heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die u 
ons heeft geleverd aan u worden overgedragen in een gestructureerd formaat of 

rechtstreeks door de Coach naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking 
worden overgedragen. 

o Verzet recht: 
Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang, heeft 
u het recht u hier op elk ogenblik tegen te verzetten. 

U heeft altijd het recht u op elk ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking 
van uw gegevens in het kader van direct marketing en er kan u door de Coach geen 

enkele uitzondering tegengeworpen worden. Dit omvat eveneens het recht u tegen de 
profilering te verzetten in de mate waarin deze met direct marketing in verband staat. 

Indien u één van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek te 
sturen naar info@elhygge.nl 
 

5. Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?  

5.1. De Coach geeft uw gegevens door aan de dienstverleners waarop zij een beroep 

doet. Zij leveren ondersteunende diensten (zoals infrastructuur- of IT-diensten, 
boekhoudkundige diensten...). Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde 
gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden 

enkel in onze opdracht en voor rekening van de Coach op. Zij mogen uw gegevens dus 
nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken. 



5.2. De persoonsgegevens kunnen door de Coach doorgegeven worden aan de 
gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden 

indien dit noodzakelijk en/of wenselijk is om zo aan de wettelijke en/of reglementaire 
verplichtingen te voldoen of in kader van voornoemde doeleinden. 
 
6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

De Coach heeft passende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid 
van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De Coach heeft passende technische en 

organisatorische maatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen 
accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, 

openbaarmaking of onbevoegde toegang evenals alle andere vormen van onwettige 
verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. 

 
7. Internationale overdracht van gegevens  

De Coach zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen die niet beschikken over 

een wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de 
wetgeving die binnen de Europese Economische Ruimte geldt. 
 
8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

8.1. Wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming verzameld worden, gebruikt de 
Coach deze enkel totdat u uw toestemming intrekt. Vanaf de intrekking van uw 

toestemming worden uw gegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de 
technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het 

anoniem maken van uw gegevens. 
8.2 Wanneer uw gegevens gebruikt worden om u de diensten te leveren worden deze 
gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van 

het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de 
minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn 

voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. 
8.3 In alle gevallen worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke 

verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd. 
 
9. Indienen van een klacht 

Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, 
heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de 
gegevensbeveiligingsoverheid. 

Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot 
deze verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te 

Haarlem.  


