PRIVACY VERKLARING

Linda de Bree, Voedingsadvies gevestigd te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
-

Contactgegevens:

www.lindadebree.nl, info@lindadebree.nl, tel: 06 811 98 593
-

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Linda de Bree, Voedingsadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
De diensten die ik verleen zijn:

Het geven van voedingsadvies;
Het geven van leefstijl advies;
Coaching naar een gewenste voedings- leefstijl;
Het geven van lessen over voeding;

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-

Uw naam en adres

-

Uw e-mail adres en telefoonnummer

-

Uw geslacht en leeftijd

Het doel van het bewaren van deze gegevens is dat ik u een factuur kan sturen voor
geleverde goederen of diensten en dat ik per brief, telefonisch of per e-mail contact met u
kan onderhouden.
Het doel van het verwerken van uw geslacht en leeftijd is dat ik een passend voedings- en
leefstijladvies kan geven en coaching op maat kan aan u kan leveren.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik van u verwerk:

-

Uw gezondheidsgegevens, omdat dit van belang is voor het geven van passende
voedings- en leefstijl adviezen en voor coaching naar een gezonde leefstijl.

-

Uw biometrische gegevens, omdat dit van belang is voor het geven van voedings- en
leefstijladviezen. Toelichting: denk aan het berekenen van bijvoorbeeld uw

caloriebehoefte, BMI, eiwitbehoefte, vitamine behoeften en supplement behoefte, en
het maken van soortgelijke berekeningen.
-

Gegevens van kinderen onder de 16, omdat bij het geven van een voedingsles
waarbij ook gegeten wordt door de kinderen, het voor de veiligheid en welzijn van de
kinderen noodzakelijk is dat ik vooraf bekend ben met allergieën en/of
geloofsovertuigingen. Ik verwerk uitsluitend de informatie van het aantal kinderen per
klas waar over het gaat zodat ik vervangende en passende voeding kan meenemen
naar de les, maar ik verwerk geen namen van de desbetreffende kinderen,
of, ik verwerk gegevens van kinderen onder de 16, omdat mijn diensten een klant

onder de 16 betreft. In dat laatste geval zal ik toestemming van de ouders of
verzorgers vragen alvorens mijn diensten te verlenen en alvorens gegevens te
verwerken.
-

Genetische gegevens zal ik verwerken voor het verlenen van mijn diensten.
Toelichting: denk bijvoorbeeld aan voedsel allergieën die binnen een familie vaak
voorkomen of de situatie dat u een voedingsadvies vraagt waarbij u een leefstijl en
voedingsstijl wilt kiezen preventief voor een gezondheidskwaal die vaak in uw familie
voorkomt;

-

Uw ras, geloofs- of levensovertuiging, zal ik verwerken voor het verlenen van mijn
diensten. Toelichting: dit kan van belang kan zijn voor uw eetgewoonten, denk aan
halal, koosjer of vegetarisch eten, het al dan niet volgen van de ramadan, denk ook
aan eventuele extra vitamine D behoefte bij gesluierde vrouwen. Ook kan deze
informatie relevant zijn bij het achterhalen van bepaalde voedingsintoleranties – zoals
melkintolerantie - die statistisch vaker of juist minder vaak voorkomen al naar gelang
komaf.

-

Geautomatiseerde besluitvorming

Linda de Bree, Voedingsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens tussen zit.
-

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Aan u verstuurde facturen waarin uw naam en adres en een korte omschrijving van
geleverde diensten zijn opgenomen bewaar ik ten behoeve van de wettelijke bewaarplicht
voor de belastingdienst gedurende 7 jaar.
Uw overige gegevens bewaar ik gedurende een periode van 3 jaar, in die zin dat ik de
gegevens van mijn klantenbestand telkens opschoon in januari volgend op het derde jaar na
einde dienstverlening.
-

Delen van persoonsgegevens met derden

Linda de Bree, Voedingsadvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
-

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linda de Bree, Voedingsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
-

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 Linda de
Bree, Voedingsadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken 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 info@lindadebree.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Linda de Bree, Voedingsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
-

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Linda de Bree, Voedingsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, door:
-

Gebruik van een firewall;

-

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloud;;

-

Gebruik van een wachtwoord op computer en smartphone;

-

Uw gegevens worden niet op een losse gegevensdrager zoals een USB stick
bewaard;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met info@lindadebree.nl.

