
   
 

Privacyverklaring 
Kats en coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Kats en coaching | Sanneke Kats (eigenaar) 
Wilde rucolavliet 79 
3545 CL Utrecht 
sanneke@katsencoaching.nl 
+31 (0) 647306991 
KvK-nummer: 84616326 
 
Verwerking persoonsgegevens: 
Kats en coaching (hierna ik) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt 
van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens ik verwerk: 
o Voor- en achternaam 
o Adresgegevens 
o Telefoonnummer 
o E-mailadres 
o Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie 

en telefonisch 
o Lijst met contactgegevens in verband met facturatie via e-boekhouden 
 
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
o Het afhandelen van jouw betaling  
o Verzenden van onze nieuwsbrief (in de toekomst) 
o Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
o Je te informeren over ik wijzigingen van mijn diensten en producten 
 



   
De grondslagen zijn: 
o wettelijke verplichting 
o uitvoering van een overeenkomst 
o verkregen toestemming van betrokkene(n) 
 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar: 
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 
dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn 
opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken: 
Ik maak geen gebruik van cookies op mijn website katsencoaching.nl.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik 
van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen via sanneke@katsencoaching.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Opstellen en aanpassen van deze privacyverklaring:  
Deze privacyverklaring is opgesteld op 17 januari 2022. Ik heb het recht de inhoud 
van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. 


