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PRIVACY STATEMENT 
 

 
UW PRIVACY 
 
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat ik uw gegevens registreer.  
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, 
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

 
Als eigenaar van Praktijk Infinity heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Ik heb daarbij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) omdat ik aangesloten ben bij 
de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (ViV) en geregistreerd ben als Register 
Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg (RBCZ). 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• om u van informatie te voorzien aangaande opvoeding en begeleiding van kinderen, 
• om u op de hoogte te houden van activiteiten van Praktijk Infinity die gericht zijn op de 

producten “Patricia Leenaarts”, “Infinity Power” en “Blije Mama Blij Kind”. 
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
 
 
WELKE GEGEVENS BEWAAR IK 
 
Wanneer u een download heeft aangevraagd, u heeft aangemeld voor een workshop en/of 
training, een contactformulier heeft ingevuld, een aankoop heeft gedaan of andere aanvragen 
doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te 
vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende 
gegevens zijn: 

• Voor- en achternaam 
• e-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Straat en huisnummer 
• Postcode en woonplaats 
• Bankrekeningnummer 
• BIC code 
• tennaamstelling rekening 

 
 
MET WELK DOEL GEBRUIK IK JE PERSOONSGEGEVENS 
 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 
 
Uw voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van 
commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. Ik doe dit alleen met de 
gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van 
gratis workshops/trainingen. Ik doe dit niet met gegevens die via een contact- of 
offerteformulieren zijn binnengekomen. 
 
 
 

mailto:patricia@patricialeenaarts.nl
http://www.patricialeenaarts.nl/


                       
                              

Patricia Leenaarts | Infinity Power | Saliestraat 9, 2292 CR Wateringen | 06-15 377 309 

patricia@patricialeenaarts.nl | www.patricialeenaarts.nl 

Beroepsvereniging ViV registratie nr. 1907660 | KvK 53 38 24 47 

AGB code 90-047512 | Praktijkcode 90-56098 

 

Uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier 
voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte 
te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.  
 
Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, 
je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier 
hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij meer wilt 
ontvangen, kunt u te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de 
e-mail of door contact met mij op te nemen. 
 
 
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
 
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder 
versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de 
gegevens die ik verwerk.  
 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via de 
servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde 
Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de 
Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy 
Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier. Ik sla 
deze gegevens op in ActiveCampaign en zal je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming 
te vragen. 
 
 
UW RECHTEN 
 
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, 
waarna ik de gegevens niet meer zal gebruiken. Het intrekken van deze toestemming doet geen 
afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die 
plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het 
recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  
 
 
 
 
 
Patricia Leenaarts 
Infinity Power 
Januari 2020 
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