
8-6-2022 

 
 
   Het Ganse Land respecteert jouw privacy 
 
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is 
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Verwerkingsverantwoordelijke  
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
AVG, is Eda Andreae gevestigd te Veerweg 15 Anna Paulowna ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 55240070. 
 
Verwerking Contactgegevens  
Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, 
gebruik ik deze gegevens uitsluitend om met jou in contact te treden en met je te 
communiceren.  
 
Overige persoonsgegevens  
Indien je een dienst afneemt bij Het Ganse Land, dan zal ik over meer persoonsgegevens 
beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader 
van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in 
dat verband nodig of nuttig acht. Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met 
andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er 
een gerechtelijk bevel voor is.  
 
Beveiliging  
Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, 
zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te 
verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig 
de daaraan in de AVG gestelde eisen. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, 
worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe 
hebben.  
 
Bewaartermijnen  
Het Ganse Land bewaart jouw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op 
papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht. Coach- en gespreksverslagen en 
worden maximaal 2 jaar na afloop van onze samenwerking bewaard. Het is mogelijk dat in 
een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is 
overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.  
 
Rechten betrokkenen  
Het Ganse Land respecteert jouw privacyrechten en zal eraan meewerken dat jij de in de 
AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op 
inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van deze rechten 
gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met eda@hetganseland.nl 


