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Privacyverklaring  
 
Dit is de privacyverklaring van arnauddewilde.nl, een geregistreerd handelsmerk van Tori Holding BV, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 30138201. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met 
uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens 
omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan 
gerust per e-mail aan info@arnauddewilde.nl  
 
In de onderstaande tabel leest u welke persoonsgegevens worden geregistreerd, met welk doel dat gebeurt en hoelang 
wij deze bewaren. Ook ziet u wie uw persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

 

Doel  Persoonsgegevens  Grondslag  Bewaartermijn  Mogelijke ontvangers  

Opname in de 
administratie t.b.v. 
coaching. 

Bedrijfsnaam 
Voornaam 
Achternaam 
Adres 
Telefoonnummer  
Email adres  
Bankgegevens  
Betaalgegevens  

Uitvoering van 
intake en 
verdiepings-
gesprekken 
(sessies) t.b.v. 
coaching. 

Oneindig Deze gegevens worden niet 
aan anderen verstrekt. 
Gegevens kunnen 
geanonimiseerd worden 
gebruikt door coach voor 
intervisie en supervisie met 
andere coaches t.b.v. 
professioneel overleg. 

Opname in de 
administratie t.b.v. 
spreker-sessies, 
presentaties, e.d. 

Bedrijfsnaam 
Voornaam 
Achternaam 
Adres 
Telefoonnummer  
Email adres  
Bankgegevens  
Betaalgegevens 

Uitvoering van 
de overeenkomst 
c.q. evenement 
of dienst. 

Oneindig Deze gegevens worden niet 
aan anderen verstrekt m.u.v. 
het noemen van de 
bedrijfsnaam voor 
promotiedoeleinden na 
akkoord van betreffende. 

Opname in de 
administratie t.b.v. 
communicatie, 
deelname aan 
evenementen en/of 
afname van 
diensten, met 
uitzondering van 
coaching. 
  

Bedrijfsnaam 
Voornaam 
Achternaam 
Adres 
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Nationaliteit 
Geslacht 
Beroep 
Telefoonnummer  
Email adres  
Evenement of dienst 
Bankgegevens  
Betaalgegevens  
Paspoortnummer 
  

Uitvoering van 
de overeenkomst 
c.q. evenement 
of dienst. 

Minimaal 5 jaar 
na afloop van de 
overeenkomst 
c.q. het 
evenement of 
de dienst. 
 

Wim De Backer 
 
Healthclub Juliën 
 
ZARA Tanzania Adventures 
 
GreenAlive  
 
AccountantZ B.V. 
 
Het noemen van de 
bedrijfsnaam voor 
promotiedoeleinden na 
akkoord van betreffende. 
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Opname in de 
administratie t.b.v. 
communicatie in 
geval van een 
noodsituatie die u 
betreft. 

Een 3e persoon: 
Voornaam 
Achternaam 
Email adres 
Telefoonnummer 

Een 3e persoon 
informeren die 
daarvoor 
expliciet is 
genoemd en 
alleen in geval 
van een 
noodsituatie. 

 Deze gegevens worden niet 
aan anderen verstrekt. 

Versturen van 
berichten, 
uitnodigingen en/of 
informatie. 

Voornaam 
Achternaam 
Email adres 

Informatie-
verstrekking. 

n.v.t. Deze gegevens worden niet 
aan anderen verstrekt. 

 
Cookies  
Een cookie is een klein (tekst)bestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op 
uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij kunnen gebruik maken van cookies om onze 
serviceverlening te verhogen tijdens en na het bezoeken van onze websites. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak 
onze website en welke website-pagina’s door bezoekers worden bekeken.  
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  
Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de overeenkomst of afspraken die u heeft gemaakt arnauddewilde.nl, tenzij arnauddewilde.nl wettelijk 
verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel staat in welke situatie 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.  
 
Wat doen we met foto’s en andere beelddragers  
Tijdens evenementen waaraan u met arnauddewilde.nl deelneemt dan wel die arnauddewilde.nl organiseert kunnen 
personen op beelddragers worden vastgelegd ter promotie en in het belang van arnauddewilde.nl, zonder expliciete 
toestemming van de geportretteerde. De opnamen kunnen op verschillende media worden geplaatst, zoals websites, 
banners, posters, brochures, social en lokale media, maar ook in (promotie)filmpjes. Indien u op voorhand bezwaar heeft 
tegen het publiceren van opnames waar u op voor kan komen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt via 
info@arnauddewilde.nl.  
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens  
U hebt het recht om inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij arnauddewilde.nl op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen.  
U hebt het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kan gevraagd worden om u bij een 
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, dan zal arnauddewilde.nl dat 
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van arnauddewilde.nl hebben ontvangen.  
 
Beveiliging persoonsgegevens  
Bij arnauddewilde.nl zijn passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en 
dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
 
Minderjarigen  
Indien u als minderjarige zaken wenst te doen met arnauddewilde.nl of aan evenementen van arnauddewilde.nl wenst 
deel te nemen dan wel diensten van arnauddewilde.nl wilt afnemen, dan dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 
ouder of wettige voogd te overleggen en dient hij of zij zich hiervoor te legitimeren. 
 
Links naar andere websites  
Websites, e-mails, andere communicatievormen en/of social media van arnauddewilde.nl kunnen links naar andere 
websites of social media van andere bedrijven bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 
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arnauddewilde.nl. Andere bedrijven hanteren hun eigen privacy-beleid. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere 
websites, social media, et cetera altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen en te bepalen of u 
daarmee akkoord gaat of niet.  
 
Wijziging van het privacy beleid  
arnauddewilde.nl past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds 
de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen. arnauddewilde.nl raadt u daarom aan de 
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal arnauddewilde.nl er alles aan doen u per e-mail 
en/of via de websites en/of via social media te informeren.  
 
Contactgegevens  
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of arnauddewilde.nl wilt verzoeken tot inzage, 
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen via info@arnauddewilde.nl.  
  
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens  
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond 

van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze 

verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


