
Privacybeleid 

Ik, Anna Luten, ben verantwoordelijk voor de content en het onderhouden van 
www.annaluten.nl. Ik hecht grote waarde aan het beschermen en respecteren van je privacy. 

In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom ik persoonlijke informatie verzamel over 
mensen die mijn website bezoeken, hoe ik deze gebruik, de voorwaarden waaronder ik deze aan 
anderen kan onthullen en hoe ik deze bescherm. 

Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen, dus kijk deze pagina af en toe na om zeker te zijn dat je 
tevreden bent met eventuele wijzigingen. Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord 
gebonden te zijn aan dit beleid. 

Vragen over dit beleid en mijn privacy praktijken moeten per e-mail worden verzonden naar 
info@annaluten.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen: 06-13459995  

Hoe verzamel ik informatie 

Ik verkrijg informatie over je wanneer je mijn website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je het 

contactformulier invult, wanneer je het siteregistratieformulier invult of deelneemt aan andere 
formulieren op onze site. 

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom 

De persoonlijke informatie die ik verzamel kan je naam, adres, e-mailadres, IP-adres en informatie 

bevatten over welke pagina's worden geopend en wanneer.  

Indien coaching zakelijk is verzamel ik ook naam en adresgegevens van bedrijf, naam en 
contactgegevens sponsor. Verder verzamel ik persoonlijke informatie die relevant is voor coaching en 

die je zelf verstrekt zoals geboortedatum, voornamen van partner en kinderen, familieachtergrond, 

medische gegevens, professionele achtergrond, opleiding en de informatie die betrekking heeft op de 

hulpvraag. 

16 of jonger 
Ik wil de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger beschermen. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag 
dan vooraf toestemming aan je ouder / voogd wanneer je mij persoonlijke informatie verstrekt. 

Ik gebruik je gegevens voor de volgende doelen: 



Om je goed te kunnen coachen. Voor praktische zaken zoals je bellen of e-mailen als dit nodig is om 

mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, en het toezenden van facturen. 

Hoe lang ik je gegevens bewaar 

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 

worden verzameld. De bewaartermijnen voor de verschillende (categorieën) van persoonsgegevens zijn 

7 jaar voor contactgegevens( voor de belastingdienst), en maximaal één jaar voor persoonlijke 

gegevens, deze  worden binnen een jaar na het afronden van de opdracht verwijderd. 

Cookies 

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Met wie ik je gegevens deel 

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken met jouw 

toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. 

Hoe ik je gegevens beveilig 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het 

idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op via info@annaluten.nl 

Welke rechten je hebt over je gegevens 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je me kunt vragen jouw gegevens naar een 

andere, door jou genoemde professional of organisatie te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een 

gespecificeerd verzoek naar info@annaluten.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable 

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 

(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 

weken, op je verzoek reageren. 

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

mailto:info@annaluten.nl


Links naar andere websites 
www.annaluten.nl kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden 

beheerd. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op mijn website, dus ik raad je aan de 
privacyverklaringen op de andere websites die je bezoekt te lezen. Ik kan niet verantwoordelijk zijn 

voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs als je deze bezoekt via links op mijn 

website. 

Als je bovendien via een site van een derde bent gelinkt aan mijn website, kan ik niet 

verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de privacybeleid van de eigenaren en exploitanten 
van die externe site en raad ik je aan het beleid van die externe site te controleren. 

 

 


