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Privacyverklaring  
 
Dit is de privacyverklaring van Onderweg Ontmoeten, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 81751273. Onderweg Ontmoeten, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
W.M.J. van Ooijen 
Biggenstraat 21 
5401HA Uden 
Mobiel: 06 2858 2307 
E-mail: onderwegontmoeten@gmail.com  
https://www.onderwegontmoeten.nl       
 
Gebruik van persoonsgegevens en doel  
Onderweg Ontmoeten mag de gegevens die aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. 
De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Het toegestane gebruik 
van persoonsgegevens door anderen wordt door deze wet beperkt. Op grond van deze wet heeft 
Onderweg Ontmoeten de plicht om haar klanten:  

 op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens worden  
verwerkt;  

 te melden wie de gegevens kunnen inzien;  
 toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.  

 
Onderweg Ontmoeten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die worden verwerkt: 

 Voor- en achternaam 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Bankrekeningnummer 

 
Doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden 
Het delen van je persoonsgegevens aan Onderweg Ontmoeten stelt haar in staat om:   

 Een overeenkomst/opdrachtbevestiging op te stellen en verzenden 
 Betalingen af te handelen 
 Je te kunnen bellen of e-mailen om mijn diensten uit te voeren  
 (Potentiële) klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken 
 Het coaching proces te kunnen volgen en evalueren. 

 
Verstrekking persoonsgegevens aan derden  
Onderweg Ontmoeten verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij:  

 dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;  
 dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van afspraken die Onderweg Ontmoeten met de 

klant heeft gesloten;  
 de klant toestemming heeft gegeven. 
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Geautomatiseerde besluitvorming 
Onderweg Ontmoeten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld, Nancy 
van Ooijen, eigenaar van Onderweg Ontmoeten) tussen zit.  
 
Hoe lang bewaart Onderweg Ontmoeten persoonsgegevens  
Onderweg Ontmoeten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onderweg Ontmoeten hanteert een 
bewaartermijn van maximaal 1 jaar, waarna de gegevens worden vernietigd.  
 
Persoonsgegevens zijn beveiligd door wachtwoorden die alleen in het bezit zijn van Onderweg 
Ontmoeten.  
 
Onderweg Ontmoeten houdt zich aan de geheimhoudingsplicht zoals dit vermeld staat in de 
Algemene Voorwaarden, gepubliceerd op de website www.onderwegontmoeten.nl  
 
Wanneer er ondanks de beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging  
plaatsvindt door misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  
ongeoorloofde wijziging, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige  
gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van de klant, worden de Autoriteit  
Persoonsgegevens en de klant hiervan binnen 72 uur op de hoogte gesteld.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 De klant heeft ten allen tijden het recht om op te vragen welke specifieke informatie 
Onderweg Ontmoeten over de klant bijhoudt (het recht ter inzage);  

 De klant heeft ten allen tijden het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens worden  
gewijzigd (het recht op wijziging);  

 De klant heeft ten allen tijden het recht om te vragen dat alle data, die Onderweg 
Ontmoeten van de klant heeft, worden gewist (het recht om vergeten te worden). 
Alleen als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld om bankgegevens te kunnen overleggen aan de 
belastingdienst, heeft Onderweg Ontmoeten het recht om deze gegevens te behouden voor 
1 jaar na de laatste factuurdatum; 

 In bepaalde gevallen kan de klant zich verzetten tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens (recht van verzet);  

 Persoonsgegevens die worden bewaard kunnen bij Onderweg Ontmoeten opgevraagd 
worden om over te dragen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).  

 
Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar onderwegontmoeten@gmail.com 
Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek reageert Onderweg Ontmoeten op je verzoek.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je 
identiteitsbewijs mee te sturen. Maak privacy gevoelige gegevens (belangrijke nummers) zwart. Kijk 
op https://www.rijksoverheid.nl (veilige-kopie-identiteitsbewijs), hoe je dit op een veilige manier 
kunt doen. Dit is ter bescherming van je privacy.  
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Hoe Onderweg Ontmoeten persoonsgegevens beveiligd  
Onderweg Ontmoeten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als je een klacht hebt over de manier waarop 
Onderweg Ontmoeten persoonsgegevens verwerkt, neem contact op: 
onderwegontmoeten@gmail.com 
  
Onderweg Ontmoeten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  
 
Actuele gegevens zijn te vinden op de website: www.onderwegontmoeten.nl  
 
Privacyverklaring, 06-06-2021 
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