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Privacy Policy 
Ontmoetingen is verantwoordelijk voor de verwerking van diverse persoonsgegevens. Hieronder vind 
je om welke gegevens het gaat.  
 

Nieuwsbrief 
Voor-, eventueel achternaam en emailadres. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 

 

Website 

Naam, emailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om contact met 

jou op te nemen of om te reageren op jouw vraag. En worden alleen bewaard wanneer je aangeeft 

belangstelling te hebben voor het aanbod van Ontmoetingen. 

 

Coaching 
Naam, emailadres, telefoonnummer, gegevens voor de factuur zoals adres.  Deze gegevens worden 

bewaard voor de belastingaangifte. 

Vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld tijdens het coaching-traject wordt na het traject zonder 

herkenbare persoonsgegevens bewaard. 

Email uitwisselingen en andere communicatie wordt na drie maanden van de beëindiging van het 

traject verwijderd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Ontmoetingen deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit  noodzakelijks is om te 

voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook wanner er gewerkt wordt met derden in een 

coachingstraject wordt benodigde informatie met deze persoon gedeeld. Dit gebeurt alleen na 

toestemming. 

Wanneer je een aankoop doet via de website (meditatie, Zoom-ontmoeting, Programma) worden je 

betaalgegevens gedeeld met Mollie. 

 

Cookies 
Er wordt  op de website alleen gebruik gemaakt van google analytics, dit is om inzicht te krijgen over 

het bezoek van belangstellenden van de website Ontmoetingen. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kan je jouw 

toestemming voor gegevensverwerking in trekken of bezwaar maken . Je kunt dit verzoek sturen 

naar esther@ontmoetingen.com met een kopie van je identiteitsbewijs.  
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Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (strook met gegevens onderaan), het nummer van je paspoort 

en je BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

 

Beveiligen persoonsgegevens 
Ontmoetingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem 

dan contact op met esther@ontmoetingen.com 
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