
Privacyverklaring  

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Angelique 
Bisschops, eigenaar van Zien door Anders te kijken, ingeschreven bij de KVK onder 
nummer: 76277380, Anton Pieckhof 15, 3544 MG te Utrecht. 

Tenzij anders vermeld, is Angelique Bisschops verwerkingsverantwoordelijke voor 
de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van 
toepassing is. 

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij 
die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het betreft 
essentieel informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke 
cookies worden gebruikt.  

Algemeen 
Zien door Anders te kijken is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Met deze Privacyverklaring informeert Zien door Anders te kijken je over de wijze 
waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen 
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevens Bescherming (AVG).  

Welke gegevens worden verwerkt?  
Zien door Anders te kijken verwerkt de persoonsgegevens die wij van jou of van de 
organisatie ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij een 
aanmelding voor een coaching traject, workshop of kennismaking, dan wel als je op 
een of andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder 
meer de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens (en/of de 
adresgegevens van het bedrijf waar je werkzaam bent), telefoonnummer,  
e-mailadres, bankrekeningnummer (indien van toepassing). Van website bezoekers 
wordt het IP-adres verwerkt.  

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt? 
Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden: 
- Het afhandelen van een betaling; 
- Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren; 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
- Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken; 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren. 

 



Beveiliging van je gegevens 
Zien door Anders te kijken neemt de bescherming van je gegevens heel serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de 
indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van 
misbruik, neem dan direct contact op met: info@ziendooranderstekijken.nl 

Worden jouw gegevens met derden gedeeld? 
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om 
uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor de besluitvorming op 
basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door 
computerprogramma’s - of systemen zonder tussenkomst van een mens).  
Je gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege 
een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke 
bedrijfsvoering.  

Bewaartermijn 
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven 
aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft (als ondernemer zijn 
we wettelijk verplicht om de administratie, inclusief facturen en offertes met 
adresgegevens van onze opdrachtgevers, zeven jaar te bewaren).  

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
De site van Zien door Anders te kijken gebruikt alleen analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. 
Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.  
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en 
onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.  
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen van je browser verwijderen.  

Inzage, correctie en verwijdering 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te laten aanpassen of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens door Zien door Anders te kijken.  
Mocht je dat willen dan kun je een gespecificeerd verzoek indienen door een email 
te sturen naar: info@ziendooranderstekijken.nl onder vermelding van je naam en 
adres.  
Binnen 2 weken zullen we op een verzoek tot inzage of correctie reageren. Op jouw 
verzoek zullen wij de op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens zo spoedig 
mogelijk verwijden of aanpassen, mits dit niet in strijd is met onze wettelijke 
verplichtingen of er dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Zien door Anders te kijken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om 
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een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/
klacht-melden-bij-de-ap 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen indien nieuwe ontwikkelingen 
daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op mijn 
website. In dit document wordt de laatste datum van wijzing aangegeven.  

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 7 februari 2022 

Zien door Anders te kijken 
tel: 06 22577457 
Plaats: Utrecht 
KVK: 76277380 
email: info@ziendooranderstekijken.nl 
website: https://www.ziendooranderstekijken.nl
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