
PRIVACYKLARING RIANNE VAN BAARSEN 
 
Aloha! Ik vind het megabelangrijk dat er goed wordt omgegaan met jouw gegevens. Daarom 
vind je in deze privacyverklaring helemaal op een rij welke gegevens van jou verzameld 
worden, met welk doel en hoelang. Dit uiteraard allemaal volgens de regels van de AVG 
zoals die in 2018 van toepassing is geworden. Heb je vragen, opmerkingen of wens je je 
gegevens te verwijderen? Dan kun je mailen naar hello@riannevanbaarsen.nl. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op Rianne van Baarsen, KvK 69235996, gevestigd 
aan Thijmhof 6, 1964LM in Heemskerk.  
 
Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derde partijen, laat ik dat vooropstellen. Wel maak ik 
gebruik van systemen en platformen voor mijn bedrijfsvoering of wegens wettelijke 
verplichtingen. Met deze tools heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten zodat jouw 
gegevens beschermd zijn. Om welke tools dat gaat, vind je hieronder terug.  
 
ARTIKEL 1 – GEGEVENS BIJ AFNEMEN PRODUCTEN OF DIENSTEN 
Bij het afnemen van diensten of producten worden jouw naam, factuuradres, bankgegevens, 
en e-mailadres opgeslagen. Ik doe dit in mijn eigen administratie en via Moneybird. Dit om 
de facturatie te kunnen realiseren van jouw aanschaf. Hierbij is een wettelijke grondslag van 
toepassing. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard, hierna worden jouw persoonlijke 
gegevens verwijderd.  
 
ARTIKEL 2 – GEGEVENS BIJ HET VOLGEN VAN EEN CURSUS 
Indien jij een cursus bij mij volgt, worden jouw bedrijfsnaam, naam en emailadres 
opgeslagen. Bij het volgen van een cursus wordt dit tevens verwerkt door Pluvo, het 
platform waar ik mijn cursussen aanbied. Je hebt maximaal 3 maanden om de cursus af te 
ronden, 1 maand na het einde van deze looptijd worden jouw gegevens bij Pluvo verwijderd.  
 
Ik bewaar jouw naam en emailadres nog 1 jaar voordat ik deze verwijder. Dit om jou 
eventueel nog te kunnen voorzien van hulp en service.  
 
ARTIKEL 3 – GEGEVENS BIJ HET VOLGEN VAN EEN TRAJECT OF ABONNEMENT 
Stap je in een 1-op-1 traject of abonnement bij mij, dan verwerk ik je naam en e-mailadres. 
Ik gebruik dit om je te contacten voor het traject of abonnement, een online afspraak in te 
plannen via Calendly en voor mijn projectplanning in Asana, zodat ik overzicht hou en jou zo 
goed mogelijk van dienst kan zijn. Indien jij jouw socialmediakanalen, website en nieuwsbrief 
ter beschikking stelt t.b.v. dit programma, dan verwerk ik ook deze in Asana.  
 
Maak je gebruik van een astrologisch onderdeel? Dan gebruik ik hiervoor eenmalig jouw 
geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.  
 
Jouw gegevens die hieruit voortvloeien, verwijder ik 1 jaar na einde van de overeenkomst. 
Dit om een eventuele vervolgsamenwerking effectief van start te laten gaan. Zo hou ik je blij! 
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ARTIKEL 4 – GEGEVENS NIEUWSBRIEF 
Bij het inschrijven voor mijn nieuwsbrief, ontvang jij regelmatig een inspirerende mail van 
mij. Hiervoor heb ik je naam en e-mailadres nodig. Jij kunt je voor deze nieuwsbrief 
uitschrijven, waarna binnen 1 week jouw gegevens worden volledig verwijderd. Ik maak 
hiervoor gebruik van Mailchimp. 
 
ARTIKEL 5 – GEGEVENS VOOR GOOGLE ANALYTICS 
Natuurlijk wil ik iedereen blij houden en iedereen van een goede online ervaring voorzien. 
Om deze reden heb ik Google Analytics op mijn website geïnstalleerd. Jouw gedrag op mijn 
website wordt gemeten, net zoals het land van afkomst en het apparaat dat jij gebruikt, 
zodat ik mijn website continu kan blijven verbeteren. Ik gebruik deze gegevens voor 
commerciële doeleinden en worden bewaard volgens de regels van Google.  


