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Privacy verklaring AM Ontwikkelt / Voorbijdestress 

 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress is werkzaam als coach, counselor en adviseur en verwerkt de 

persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden: 

• Plannen, voorbereiden en uitvoeren van de opdrachten in het kader van de dienstverlening, 

waaronder begeleiding van organisaties en individuele cliënten, training, intervisie en advies; 

• het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening; 

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

• verzenden en innen van facturen; 

• het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden; 

• verwijzing naar andere deskundigen; 

• voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen; 

•  het toesturen van een (digitale) nieuwbrief; en 

• marketing- en communicatieactiviteiten. 

 

Persoonsgegevens 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de 

dienstverlening: 

• contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, functie en 

geslacht); 

• informatie ten behoeve van declaraties/urenregistratie; 

• informatie over jouw persoonlijke en professionele situatie en achtergrond die wij van 

belang achten voor professionele begeleiding; 

• informatie over gedrag van bezoekers op mijn website. 

 

Grondslag verwerking 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van 

de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

• wettelijke verplichting; 

• uitvoering van een overeenkomst; 

• verkregen toestemming van betrokkene(n); en 

• gerechtvaardigd belang. 

 

Gegevens delen met derden 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress zal uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen voor zover 

noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de in deze verklaring genoemde 

doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht 

van AM Ontwikkelt/Voorbijdestress zoals een IT-leverancier of onze belastingadviseur. 
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Daarnaast kan AM Ontwikkelt/voorbijdestress persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, 

voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van AM Ontwikkelt/Voorbijdestress uw 

persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij 

eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door AM Ontwikkelt/voorbijdestress ingeschakelde 

derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) 

verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  

 

Beveiliging 

AM Ontwikkelt hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en 

zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en 

organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In 

het geval AM Ontwikkelt/Voorbijdestress gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een 

IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een 

verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

 

Bewaartermijn 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 

noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond 

van wet- en regelgeving is vereist waarbij als richtlijn zal gelden een bewaartermijn van twee jaar na 

het einde van de werkzaamheden. 

 

Privacyrechten 

Graag wijzen wij u op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens: 

• recht op inzage van uw gegevens; 

• recht op rectificatie van uw gegevens; 

• recht op beperking van de verwerking; 

• recht op verwijdering van uw gegevens; 

• recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens; 

• recht op verwijdering van uw gegevens; 

• recht op overdraagbaarheid van uw gegevens 

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij AM Ontwikkelt/Voorbijdestress aan uw verzoek 

geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan wettelijke 

bewaartermijnen. 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress 
Museumlaan 2 
3581 HK  Utrecht 
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T:         06-52460431 
E:         info@am-ontwikkelt.nl / arjeh@voorbijdestress.nl  
W:        www.voorbijdestress.nl 
 

Website 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische 

doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden 

niet door AM Ontwikkelt verkocht aan derden. Onze website bevat een contactformulier en 

afsprakenmodule. Indien u daarop uw gegevens invult, zullen wij die verwerken met als doel contact 

met u op te nemen en een (eerste) afspraak (als kennismaking) te plannen. AM 

Ontwikkelt/Voorbijdestress maakt op haar website geen gebruik van eigen cookies. Cookies van 

derden partijen zoals Google Analytics en Onlineafspraken.nl zijn echter niet te vermijden. 

 

Wijziging 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring staat op de 

website van AM Ontwikkelt/Voorbijdestress. 

 

Contactgegevens 

AM Ontwikkelt/Voorbijdestress 
Museumlaan 2 
3581 HK Utrecht 
06-52460431 
www.voorbijdestress.nl 
 
 
 
 
Arjeh Mesquita 

Utrecht, januari 2021 
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