
 
PRIVACYVERKLARING VAN HART, LICHT EN LEVEN 

DEZE PRIVACYVERKLARING IS VOOR HET LAATST BIJGEWERKT OP 11 januari 2022 

1. ALGEMEEN 

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw JUDITH VAN 

KAMPEN (handelend onder de naam “HART, LICHT EN LEVEN”) uw persoonsgegevens verzamelt en 

gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer 

u gebruik maakt, dan wel uw werkgever gebruik maakt van, van diensten van HART, LICHT EN LEVEN, 

of op andere wijze met HART, LICHT EN LEVEN communiceert. 

HART, LICHT EN LEVEN is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring 

omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat HART, LICHT EN LEVEN bepaalde 

wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen 

hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar 

judith@hartlichtenleven.nl  

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VOOR WELK DOEL VERWERKT EN OP WELKE WETTELIJKE 

GRONDSLAG? 

Klanten/werknemers van Klanten 

HART, LICHT EN LEVEN verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om haar 

coachingsessies, coachingstrajecten, workshops en/ of trainingen aan te bieden, coaching en 

trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei, contact te onderhouden met klanten en 

derden alsmede om facturen op te stellen en te verzenden. 

HART, LICHT EN LEVEN kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten/werknemers van 

bedrijven die diensten afnemen van HART, LICHT EN LEVEN, verwerken: naam, adres, email, 

telefoonnummer, bankgegevens, geslacht, medische gegevens, functie in bedrijf. 

HART, LICHT EN LEVEN verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst met haar klanten, de uitvoering van overeenkomsten met bedrijven waar 

betrokkenen werkzaam zijn; voldoen aan wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang en 

betreffende eventuele medische gegevens de expliciete toestemming van de betrokkenen. 

Derden 

Onder derden vallen personen die niet klant zijn van HART, LICHT EN LEVEN en waarvan gegevens 

voorkomen in de documenten die HART, LICHT EN LEVEN in behandeling heeft ten behoeve van haar 

klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met HART, LICHT EN LEVEN maar 

nog geen klant van HART, LICHT EN LEVEN zijn. 

HART, LICHT EN LEVEN verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar 

dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met betrokkenen. 

HART, LICHT EN LEVEN kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: 

naam, adres, email, telefoonnummer, andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt. 
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HART, LICHT EN LEVEN verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met 

haar klanten, hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van 

persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van HART, LICHT EN 

LEVEN in het kader van een adequate bedrijfsvoering. 

3. AAN WELKE DERDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT? 

HART, LICHT EN LEVEN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op uw verzoek, indien dit 

nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

4. WORDEN PERSOONSGEGEVENS AAN PARTIJEN BUITEN DE EER DOORGEGEVEN? 

Uw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) 

doorgegeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat te allen tijde een passend beschermingsniveau 

wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 

5. HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? 

HART, LICHT EN LEVEN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies. 

6. HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

Uw persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven 

omschreven doeleinden, of om te voldoen aan wet- of regelgeving. 

7. WELKE RECHTEN HEEFT U? 

U kunt bij HART, LICHT EN LEVEN inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door 

HART, LICHT EN LEVEN worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van 

persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding 

toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken 

tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het 

verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft recht om uw 

toestemming in te trekken en ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden 

op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen. 

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met judith@hartlichtenleven.nl  

8. HOE WORDEN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING BEKEND GEMAAKT? 

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld 

aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden. 
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9. CONTACTGEGEVENS VAN HART, LICHT EN LEVEN 

Judith van Kampen 
Tamarijnslaantje 45 
2201 XB NOORDWIJK 
 
Email: judith@hartlichtenleven.nl

 

10. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: HART, LICHT EN LEVEN gebruikt functionele, 

analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 

deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HART, LICHT 

EN LEVEN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de 

website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben 

we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een 

toelichting:  

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-w at-doe-ik-ermee/  
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