
Privacyverklaring Leefgewoonten 

 

Privacy en werkwijze 

Leefgewoonten ontvangt persoonsgegevens via opdrachtgevers en via de website 
https://www.leefgewoonten.nl/. Het privacybeleid schrijft voor, dat een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens van groot belang is. Deze gegevens worden door Leefgewoonten dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en 
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de 
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van  
overeenkomsten ter zake training en coaching en het beheren van de daaruit voortvloeiende 
relaties. 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail 
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Verslaglegging en rapportage 

De door opdrachtgever verstrekte gegevens en door Leefgewoonten verzamelde gegevens over 
cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze 
gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet WBP is bepaald.  
De door de opdrachtgever verstrekte- en door Leefgewoonten verzamelde cliëntgegevens zijn 
uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze werden overgedragen of afgegeven. Het gaat hierbij 
om het tot stand brengen van een cliënt dossier, waarmee Leefgewoonten de cliënt kan begeleiden 
volgens opdracht, gegevens waarmee Leefgewoonten financiële administratie kan voeren en 
gegevens waarmee Leefgewoonten contact kan leggen met de cliënt en de opdrachtgever.  

Leefgewoonten houdt verzamelde informatie over cliënten geheim. Deze informatie mag 
Leefgewoonten op geen enkele wijze bekend maken of doorgeven aan derden, tenzij de betreffende 
cliënt hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven met een toestemmingsverklaring. 

Toestemming cliënt: elke uitgebreide schriftelijke rapportage over een cliënt naar een 
opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever voorgelegd aan de cliënt. 
Pas nadat de cliënt zich akkoord heeft verklaard, wordt de informatie verstuurd. Beknopte 
informatie over de voortgang van het traject wordt vooraf afgestemd met de cliënt. Indien dit om 
een reden niet mogelijk is wordt de cliënt hierover (mondeling) geïnformeerd. 

Inzage persoonsgegevens 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw 
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt 
u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  U kunt ons 
schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze 



producten en diensten door dit te melden. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen middels de 
contactpagina op de website https://www.leefgewoonten.nl/.  

Aanpassen Privacy verklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de 
website https://www.leefgewoonten.nl/ worden gepubliceerd. 
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