
PRIVACY BELEID 

Praktijk Colours of the Wind  
15 februari 2020 

 
OVER MIJ 

Praktijk Colours of the Wind is de verwerkingsverantwoordelijke voor de 

verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna: AVG). 

 
Mijn gegevens zijn: 

Praktijk Colours of the Wind 
Antina de Jonge 

Brouwerijweg 14 
4424 CH Wemeldinge 

info@praktijkcoloursofthewind.nl 
www.praktijkcoloursofthewind.nl  

 
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan 
derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze 

zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet. 

 
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMEL IK? 

Ik verzamel gegevens voor verschillende doeleinden. 
 
Wanneer je overgaat tot een opdrachtverstrekking van een Luisterkind-afstemming vraag ik je om de 

volgende aanvullende informatie per email toe te sturen: 
 

• Foto 
• Naam 
• Leeftijd 

• Familiesituatie 
• Achtergrondinformatie 

• Gezondheidsgegevens (voor zover van toepassing). 
 

MET WELK DOEL GEBRUIK IK PERSOONSGEGEVENS? 

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: 
1. Toestemming van de betrokken persoon. 
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. 

5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 
uitoefening van openbaar gezag. 
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

Door jouw gegevens te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens te verwerken voor de 
volgende doeleinden: 

• Foto, naam, leeftijd, familiesituatie, achtergrondinformatie en gezondheidsgegevens zijn bijzondere 
persoonsgegevens en noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst à grondslag 1 en 2. 

• Jouw personalia gebruik ik voor mijn financiële administratie à grondslag 3. 

 
 



 
BEWAARTERMIJN 

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

• Zodra ik aan mijn verplichting heb voldaan door je het verslag van de geleverde dienst te sturen, 
verwijder ik jouw (bijzondere) persoonsgegevens, zowel uit mijn mailbox, als van mijn computer. 
Wil je hierover op een later tijdstip weer contact met mij hebben, dan kun je reageren op mijn 

laatste e-mail aan jou. 
• Jouw personalia bewaar ik 7 jaar, conform de richtlijn van de Belastingdienst. 

De bovenstaande termijnen gelden, behalve als er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan 
om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

 
RECHTEN 

• Je hebt recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je 
gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de 

rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór 
deze intrekking. 

• Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te 
wijzigen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk 
inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij 

schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 
• Je hebt recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking 

en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen 
van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek 

doen. 
• Ik zal je verzoek uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook 
verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@praktijkcoloursofthewind.nl. 
 

WIJZIGINGEN 

Ik behoud te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. 

De wijzigingen treden inwerking op de datum vermeld in de actuele privacyverklaring. 


