
 

Privacyverklaring Bij Lau coaching 

 

Bij Lau is zich bewust dat u vertrouwen stelt in haar organisatie en zit het dan ook als haar 

verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina wordt uitgelegd welke gegevens worden 

verzameld als u de website www.bijlau.nl gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee 

uw gebruikservaring verbeterd kan worden. Zo snapt u precies hoe Bij Lau werkt. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Bij Lau. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bij 

Lau niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken 

van deze website (en/of haar diensten) geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. 

Bij Lau respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Gebruik van de diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor één van haar diensten vragen we u persoonsgegevens te verstrekken. Deze 

gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en voor het versturen van informatie 

aangaande de coaching. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Bij Lau is verplicht  de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

Communicatie 

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar Bij Lau verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden 

bewaard. Soms wordt gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant 

zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden 

opgeslagen op eigen beveiligde servers. 

 

Cookies 

De website www.bijlau.nl maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde 

servers. Bij Lau gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de 

website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 

internetgebruik. 

 

Doeleinden 

Er wordt geen informatie verzameld en/of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in deze privacyverklaring tenzij hier van tevoren uw toestemming voor is verkregen. 

 

http://www.bijlau.nl/
http://www.bijlau.nl/


 
Derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt in het cliënt- & boekhoudsysteem van Bij Lau. Deze gegevens zullen 

enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid 

worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een 

door Bij Lau ingehuurde accountant. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die 

noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik 

van de diensten van Bij Lau. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze diensten, 

kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 

 

Recht op inzage, correctie en het recht om vergeten te worden 

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laura Tinholt. Tot slot heeft u het recht ‘vergeten 

te worden’. Dit houdt in dat ik al uw gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de 

wettelijke verplichtingen. 

 

U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen 

om de persoonsgegevens die ik van u heb naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te 

sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat ik er zeker van 

kan zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, 

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Stuur de gegevens naar: 

Laura Tinholt 

Catharina Mossellaan 17 

3927 DM  Renswoude 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar laura@bijlau.nl. Ik neem uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling 

en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

 



 
 

Bent u niet tevreden met de manier waarop ik ben omgesprongen met uw persoonsgegevens, dan kunt 

u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Vragen en feedback  

Bij Lau controleert regelmatig of zij nog steeds blijft voldoen aan deze privacyverklaring. Als u vragen of 

feedback heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Bij Lau: 

Bij Lau 

Laura Tinholt 

06 19542952 

laura@bijlau.nl 

 

 

Laatste update van deze privacyverklaring: maart 2022 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

