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Kim’s Kracht 
Privacyverklaring 
Hier vind je de privacyverklaring van Kim’s Kracht. 

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke 

gegevens om wordt gegaan die worden verzameld 

door Kim’s Kracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim’s Kracht 
Voor-Oventje 2 
5411 NT Zeeland 
06-12364053 
Info@kimskracht.nl 
………………………………….. 
KVK-nummer: 66147123 
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Inleiding Kim’s Kracht 

 

 

Kim Driessen  

Ik ben Kim Driessen, ik woon samen met mijn vriend, zoon en dochter in het dorpje 
Zeeland. Na jarenlang als verzorgende en later als kraamverzorgende te hebben 
gewerkt wilde ik wat anders en kreeg ik een baan aangeboden als gespecialiseerd 
thuisbegeleidster. Ik heb mijn diploma Thuisbegeleider GVE behaald en ik heb 7 jaar met 
veel plezier als gespecialiseerd thuisbegeleidster gewerkt. Dit werk beviel mij zo goed 
dat ik sinds juni 2016 naast mijn vaste baan ook nog als parttime als zzp-er ben gaan 
werken in de thuisbegeleiding. 

In augustus 2018 heb ik besloten om mijn vaste baan op te zeggen en volledig als 
zelfstandige verder te gaan. Een betere keuze had ik niet kunnen maken! In 2017 heb ik 
mijn diploma NLP Practitioner behaald. Ook heb ik mijn SKJ registratie gekregen waar ik 
hard voor heb gewerkt en dus heel trots op ben! 

Ik wil me blijven ontwikkelen en ben gestart met de opleiding Familie-opstellingen. 
Hopelijk komen er in de komende jaren nog veel meer mooie dingen op mijn pad om 
mijn werk goed uit te kunnen voeren en me persoonlijk te kunnen ontwikkelen. 
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Gegevens die verwerkt worden 

 

Als je gebruik maakt van diensten van Kim’s Kracht dan heb ik gegevens van jou nodig. 

De gegevens waarnaar wordt gevraagd zijn: 

• Naam 
• Leeftijd 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer / mobiel nummer 
• E-mailadres 
• Geboortedatum en -plaats 
• BSN 
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens 

 

Doel gegevens 

 

De reden dat ik deze gegevens verwerk is om een (eventueel) persoonlijk coaching 

traject op maat te kunnen bieden. Jouw gegevens gebruik ik om te verwerken in een 

(eventueel) voorstel. Daarnaast gebruik ik ze om (eigen) administratie vast te leggen, en 

jouw vertreksituatie in kaart te brengen. Het vastleggen van de gegevens die van belang 

zijn voor het coaching traject. Tot slot gebruik ik ze om met jou te kunnen communiceren 

gedurende (en eventueel na afloop) van het coaching traject. Dit laatste gebeurt enkel en 

alleen na expliciet voorafgaand overleg met jou. In sommige gevallen gaat het om 

zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij 

alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw traject. Je 

persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 
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Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

 

Kim’s Kracht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens 

worden tot een half jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard. 

  

Delen met anderen 

 

Kim’s Kracht deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kim’s Kracht blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. Daarnaast kan Kim’s Kracht jouw persoonsgegevens aan andere derden 

verstrekken in het kader van onze dienstverlening, echter dit doen wij alleen met jouw 

nadrukkelijke toestemming. 

  

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen (Uw rechten) 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) 

verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

info@kimskracht.nl  Ook mag je een bezwaar indienen tegen de verwerking van de 

gegevens via dit email adres.  
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Geautomatiseerde besluitvorming  

 

 

Kim’s Kracht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over 

zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar 

een mens (coach Kim’s Kracht) tussen zit. 

  

 

Beveiliging 

 

Kim’s Kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de 

indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard 

worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op 

via info@kimskracht.nl  

  

Meer informatie of een klacht? 

 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Kim’s Kracht kun 

je contact opnemen via info@kimskracht.nl  

Voor meer informatie over privacy of het indienen van een klacht kun je de website van 

de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 


