
 

 

Privacy Verklaring van Gertina, begaan met hoogbegaafdheid 

Ik, Gertina, begaan met hoogbegaafdheid, vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik 

er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming 

met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Natuurlijk mag je het helemaal 

doorlezen, maar het komt er in het kort op neer dat jouw gegevens bij mij in veilige handen zijn.  

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG ben ik 

Gertina Bakker, eigenaar van Gertina, begaan met hoogbegaafdheid gevestigd in Best, ingeschreven 

bij de KvK onder nummer 65225902. 

Persoonsgegevens                     

Waarom ik jouw gegevens bewaar? 

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. 

Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Gertina van 

Gertina, begaan met hoogbegaafdheid en cliënt van Gertina, begaan met hoogbegaafdheid.  

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je er na 

een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. 

Verwerken persoonsgegevens  

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu  gaat om coaching, workshops, mindfulness, online 

lidmaatschap of elke andere dienst van Gertina, begaan met hoogbegaafdheid) dan vraag ik je 

waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles 

wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze 

samenwerking. Deze gegevens op papier en/of digitaal worden achter slot en grendel bewaard. En 

mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard 

alleen met jouw toestemming. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan 

die worden omschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke 

toestemming hiervoor hebben verkregen. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, 

gebruik ik je e-mail adres en naam om mijn nieuwsbrieven te versturen. 

Beveiliging 

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik 

niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt 

beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten.  

Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. De 

documenten met privacygegevens op mijn computer zijn daarnaast extra beveiligd door middel van 

encryptie.  Dit geldt ook voor de website www.gertina.nl waar alle communicatie is versleuteld door 

middel van een beveiligde verbinding (SSL).  Als je jouw e-mail adres geeft op een bijeenkomst omdat 

je onze nieuwsbrief wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt, dan zal daar 

toestemming worden gevraagd. 

http://www.gertina.nl/


Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en de 

gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze website. Ook wanneer je offline gegevens 

met ons deelt, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring.  

De informatie die we verzamelen 

Op onze website verzamelen we persoonsgegevens, zoals je naam en e-mail adres, die je actief aan 

ons verstrekt zoals wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere gratis blogs, video’s, 

webinars etc.   

Op onze website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners als we denken 

dat die informatie interessant voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan 

met de Privacy Wetgeving. We raden je aan om de Privacy Verklaring en Gebruikersvoorwaarden van 

deze derden zelf goed te lezen. 

De informatie die je gedeeld hebt inzien en aanpassen 

Als je je hebt aangemeld voor onze website voor onze nieuwsbrief, webinars of andere waardevolle 

producten, dan mailen we je om er voor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we beloofd hebben. De 

gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je altijd veranderen door een mail te sturen naar 

welkom@gertina.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor een deel of voor alle communicatie via 

de links onderaan de mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld, zullen we je gegevens 

binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie of e-mails die 

nodig zijn om de afgesproken diensten of levering van producten te voltooien. Anders kunnen we 

(een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren.  

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je 

het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te 

trekken. Stuur dan een mail naar welkom@gertina.nl . Tot slot willen wij je er op wijzen dat je het 

recht heb om een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Let op met informatie die je openlijk deelt op onze website of social media 

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele manier invloed kunnen 

hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hier bewust van 

te zijn. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan 

derden (denk aan reacties op blogs, in de chat tijdens een webinar of op social media), mogelijk 

gehoord, gelezen en verzameld wordt door derden. We houden ons niet aansprakelijk of 

verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. 

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring 

Eventuele wijzigingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. We 

raden daarom aan om deze Privacy Verklaring regelmatig door te lezen. 

Vragen over deze Privacy Verklaring 

We houden deze Privacy Verklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb 

je vragen, dan kun je altijd mailen naar welkom@gertina.nl 
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