
Privacy verklaring 

Alle onderstaande gegevens hebben betrekking op alle door Aandacht-Werkt aangeboden 
diensten zoals de Mindful Run, Mindful Walk cursus, Clinics, Individuele Wandelcoaching, 
Yoga en Workshops. 

Aandacht-Werkt, gevestigd aan de Dennenlaan 52, 3319 EA Dordrecht is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Esther Korteweg is binnen Aandacht-Werkt het aanspreekpunt voor wat betreft de 
verwerking van persoonsgegevens. 

Contactgegevens: 
esther@aandacht-werkt.nl 
0031(0)624684523 
KvK 65118286 – BTW nr. NL 179924588B01 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Bankrekeningnummer 
– Evt. medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te melden 
– Foto’s voor reclamedoeleinden en social media. 

Tijdens de uitvoering van onze diensten maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden 
op bijvoorbeeld Facebook,Website of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij 
altijd om toestemming vragen of u ermee akkoord gaat dat foto’s gemaakt worden en of deze 
gepubliceerd mogen worden. 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens 
Aandacht-werkt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– het afhandelen van uw aanmelding of vraag 
– het afhandelen van uw betaling 
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

Aandacht-werkt verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
Aandacht-werkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Het wettelijke bewaartermijn is 7 jaar 
op basis van de fiscale bewaarplicht. 

Indien u het inschrijfformulier hebt toegestuurd, maar toch geen gebruik maakt van een 
dienst, en u wil niet dat dit formulier bewaart blijft, dan kunt u dat aangeven via 
esther@aandacht-werkt.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Aandacht-werkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en streeft ernaar de 
kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te 
bewaken. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt, dan 
respecteer ik dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Als u het idee heeft dat uw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via esther@aandacht-werkt.nl. 


