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ZielsDesign Privacyverklaring en Veiligheidsprotocol  
 
ZielsDesign heeft als doel mensen met een hulpvraag op gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
rouwverwerking, energieverlies en andere hulpvragen op het gebied van metaal en fysiek ongemak.  
 
Doordat ik met mensen werk en doordat ik met persoonlijke verhalen van mensen werk, heb ik te 
maken met privacygevoelige informatie. ZielsDesign respecteert de privacy van haar 
geïnteresseerden en van gebruikers van de site. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht. 
 
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid.  
 
In dit Veiligheidsprotocol is opgenomen welke persoonsgegevens ZielsDesign als organisatie heeft en 
hoe deze persoonsgegevens beveiligd zijn. 
 
In onderstaand protocol is opgenomen: 

- Welke persoonsgegevens geregistreerd zijn binnen ZielsDesign; 
-  Waarom deze gegevens nodig zijn; 
- Wanneer gegevens worden vernietigd/wat de minimale bewaartermijn is van deze gegevens; 
- Hoe de veiligheid van deze gegevens zijn geborgd; 

   
Alle gegevens waarvan staat vermeld dat deze zijn opgeslagen en beveiligd op de Laptop / in de 
Cloud, zijn als volgt beveiligd: 
 

- Documenten staan in de Cloud / op laptop, en zijn beveiligd d.m.v. password en vingerafdruk 
- Documenten die per mail worden verzonden en persoonsgegevens van cliënten bevatten 

worden beveiligd middels een wachtwoord. 
 

Voor het mogen registreren van persoonsgegevens, verzoeken ik cliënten vooraf een formulier in te 
vullen waarop hun benodigde basisgegevens staan en waarop ik hen verzoek toestemming te 
verlenen om gedurende het therapeutische behandelingstraject, de basisgegevens van hen in mijn 
beheer op te slaan.  
 
Privacyverklaring 
ZielsDesign heeft op haar website een Privacyverklaring opgenomen, waarin staat vermeld welke 
gegevens van geïnteresseerden wij vragen en waarom en hoe wij deze gegevens opslaan. Elke 
geïnteresseerden heeft te allen tijde de gelegenheid om ons te verzoeken geen informatie, 
nieuwsbrieven of e-mails toe te zenden en zijn gegevens te verwijderen uit onze bestanden. 
 
ZielsDesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om 
misbruik of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch 
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niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
inge@zielsdesign.nl. 

  
Tabel Persoonsgegevens  
 
In onderstaande tabel worden de verschillende rubrieken persoonsgegevens genoemd.  
 
Binnen ZielsDesign zijn de volgende persoonsgegevens aanwezig: 
 
Rubriek / soort 
gegevens 

Categorieën 
persoonsgegevens 

Doel Bewaartermijn Wijze van 
opslaan en 
beveiligen 

Gegevens 
cliënten 

NAW (naam, adres, 
woonplaats) 
-e-mailadres  
-mob.tel.nr. 
 
En evt.: 
-geboortedatum 
-coachvragen 
-reden coachaanvraag 
-ontwikkeling tijdens 
coachproces 
Overig,nl.:…. 
- zorgverzekeraar 
 

Kunnen 
registreren en evt 
factureren van 
betreffende cliënt 
 
Kunnen 
monitoren van 
voortgang 
coachproces. 

Wettelijke 
bewaartermijn 
van de 
Belastingdienst 
 
Wettelijke 
bewaartermijn 
van de 
Belastingdienst 
Tot max. 5 jaar 
afronding 
behandelingstra
ject.  Dit 
volgens 
richtlijnen 
beroepsverenigi
ng BATC 

Laptop / in 
Cloud /  

Nieuwsbrief en 
blog via 
mailchimp 

Voor- en achternaam 
en e-mailadres  

Het op verzoek 
van de inschrijver 
toezenden van 
informatiemails 
en blogs. 
 
 
Betrokkene heeft 
zich hiervoor 
ingeschreven en 
toestemming 
gegeven. 
 
 

Zolang als 
betrokkene 
deze 
nieuwsbrief en 
blog wil 
ontvangen. 
  
Betrokkene kan 
zich op elk 
gewenst 
moment 
uitschrijven, 
door via de 
ontvangen mail 
de daartoe 
bestemde link 
met verzoek tot 

Laptop / in 
Cloud / 
externe 
beveiligde 
mailserver 
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Afmelden te 
gebruiken. 

Client-referenties 
(recommendatio
n op de 
bedrijfssite) 

Voor- en achternaam, 
functie 

Marketing en 
aanbeveling 

Zolang 
aanbeveling 
(met 
toestemming 
van betrokkene) 
op bedrijfssite 
staat 

Provider / 
beheerder 
Website 

 
 
 
Gegevens organisatie:  
Naam: ZielsDesign 
Adres: Kerkweg 43 Maarssen (per 01-09-2018 Amsterdamsestraatweg 30A) 
Vertegenwoordiger: Mevr. I.L.  Miltenburg-Bos 
 


