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Patrice Clarijs Trainingen, praktijk voor meergenerationele psychotraumatologie en Access 
Bars (verder genoemd als Patrice Clarijs), gevestigd in Tuitjenhorn, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens: www.patriceclarijs.nl, 06 48496928, pclarijs@outlook.com   
 
Verwerking persoonsgegevens 
Patrice Clarijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.  
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:  
- Voor- en achternaam – Geslacht - Telefoonnummer - E-mailadres  
 
Patrice Clarijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
- Het afhandelen van jouw betaling; 
- Het verzenden van mijn nieuwsbrief;  
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen 
voeren;  
- Je te informeren over wijzigingen/toevoegingen van mijn diensten en producten;  
- Patrice Clarijs verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals 
gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.   
 
Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk 
daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met mij een workshop verzorgt. Deze 
derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerdergenoemde 
doeleinden. Je persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden in het kader van een 
wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen je gegevens nooit aan derden 
verstrekken voor commerciële doelen.  
 
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt 
gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen 
zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese 
privacyregelgeving.  
 
Patrice Clarijs  gebruikt MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Door te klikken 
en een inschrijfformulier in te vullen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens 
worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het 
Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.  
  

http://www.patriceclarijs.nl/
http://www.patriceclarijs.nl/
mailto:pclarijs@outlook.com


   

 Telefoon: 06 - 48 49 69 28 
E-mail: pclarijs@outlook.com 

NL31TRIO0391065068 
BTW NR: NL 164208963BO1                                                                                                                   

KvK NR: 30283706 
www.patriceclarijs.nl 

Patrice Clarijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
  
Persoonlijke gegevens > 2 jaar > Voor eventuele vervolgstappen 
Personalia                 > 7 jaar > Belastingdienst                        
MailChimp                > Geen > Uitschrijven kan je zelf  
 
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 SSLcertificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat 
past bij de gegevens die wij verwerken.   
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na 
ontvangst van je verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je 
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons vragen om je gegevens 
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.   
 
Patrice Clarijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
pclarijs@outlook.com 
 
Cookies 
Patrice Clarijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die 
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.   
 
Uitschakelen en verwijderen  
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. 
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.   
Dingen die je altijd kunt doen:  Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  
De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.  Geef in je 
browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. Je kunt de geplaatste cookies 

http://www.patriceclarijs.nl/
mailto:pclarijs@outlook.com


   

 Telefoon: 06 - 48 49 69 28 
E-mail: pclarijs@outlook.com 

NL31TRIO0391065068 
BTW NR: NL 164208963BO1                                                                                                                   

KvK NR: 30283706 
www.patriceclarijs.nl 

altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. 
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt 
uitschakelen. 
 
Wijzigingen   
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in 
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.  
 
Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld op 18 mei 2018. 
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