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Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in 
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker 
van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Angelique 
van der Mast, eigenaar van Praktijk Julijn, gevestigd te Delft, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 76456730. 

 
Cookies & Google Analytics 
De website praktijkJulijn.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies en heeft derhalve ook geen 
cookiemelder. Er worden namelijk geen tracking cookies op jouw computer geïnstalleerd. Ik wil je 
niet tracken en heb geen behoefte om je gegevens te verzamelen. Ik maak ook geen gebruik van 
Google Analytics. Onhandig, misschien, maar ik vertrouw erop dat als je op mijn website kijkt en 
geïnteresseerd bent in mijn diensten, ik dat vast van je hoor. Daar hoef ik je niet voor over het halve 
internet te achtervolgen.  
 
Ik verstuur geen nieuwsbrieven. Ook niet als je je ooit eens hebt aangemeld voor een workshop of 
iets dergelijks.  
Ik heb expres ook geen ‘like-buttons’ op de website geïnstalleerd en de mogelijkheid om te reageren 
onder mijn blogs heb ik uitgezet. Als je meer wilt weten over mij, kun je bijvoorbeeld mijn 
profielpagina op LinkedIn bezoeken. Eenmaal daar aangekomen, val je onder de wetgeving en het 
privacy beleid van LinkedIn. 
 
Beveiliging 
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik je persoonsgegevens bescherm. De website praktijkJulijn.nl 
is beveiligd met een SSL-certificaat. Mijn laptop waar alleen ik gebruik van maak is beschermd 
met een code en is uiteraard up-to-date qua beveiliging. Bij de verwerking van persoonsgegevens 
maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te 
waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een 
verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Je 
persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik 
verantwoordelijk. 
 
Verwerken Persoonsgegevens 
Wanneer je via het contactformulier van de website, via mail of telefoon contact met me opneemt, 
ontvang ik je persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met je in contact te 
treden en te communiceren, niet voor andere doeleinden.  
 
Als je besluit om gebruik te maken van één of meerdere van mijn diensten, zal ik 
hoogstwaarschijnlijk meer persoonlijke gegevens van je ontvangen. Deze gegevens gebruik ik 
enkel in het kader van de overeengekomen dienstverlening en ik verzamel slechts díe gegevens 
die ons in dat verband nodig of nuttig lijken. De gegevens worden uiteraard niet met derden 
gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, zoals de boekhouder 
en de Belastingdienst. 
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Tijdens en/of na een consult maak ik aantekeningen over hetgeen we samen besproken hebben. 
Dit dient puur als geheugensteuntje voor de volgende sessie(s). Deze aantekeningen bewaar ik op 
papier, zolang als relevant is gezien onze overeenkomst. Uiterlijk 6 maanden na het laatste 
contact van de overeenkomst verwijder ik deze aantekeningen. 
 
Bewaartermijnen 
Persoonlijke contactgegevens die ik heb ontvangen via mail, telefoon of het contactformulier van de 
website en waarbij géén overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, verwijder ik na 6 
maanden. 
 
Persoonsgegevens die ik van je heb ontvangen in een consult of voorafgaand aan een workshop, 
training of de oudercursus bewaar ik zolang dit logisch en nuttig is en worden uiterlijk 12 maanden 
na afloop van onze samenwerking verwijderd of vernietigd.  
 
Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere 
bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn. 
 
Persoonsgegevens die staan vermeld op een factuur, dien ik van de belastingdienst 7 jaar te 
bewaren.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
In overeenstemming met de AVG heb je uiteraard het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren 
of te (laten) verwijderen. Indien je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact met me opnemen via 
angelique@praktijkJulijn.nl. 
 


