
 
 

Privacybeleid Kern Jezelf 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is 

opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring heb ik getracht zo helder en 

transparant mogelijke vast te leggen wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens. 

Natuurlijk doe ik er alles aan jouw privacy te waarborgen en dus ga ik uiterst zorgvuldig 

met jouw persoonsgegevens om. 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van 

gegevens ben ik, Rianne van der Stoep-Janmaat. De eigenaresse van Kern Jezelf, gevestigd 

in Montfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  72652608. 

Indien je na het doornemen van dit privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan contact 

met mij op: 

Kern Jezelf 

Vlasakker 35 

3417 XT Montfoort 

www.kernjezelf.nl 

rianne@kernjezelf.nl 

06-53634898 

Persoonsgegevens 

Waarom ik jouw gegevens bewaar 

Jouw contactgegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, 

telefoonnummer en overige persoonsgegevens) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik 

gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Rianne 

van Kern Jezelf en cliënt van Kern Jezelf. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat 

je ja hebt gezegd op met mij werken. Zie je er na het kennismakingsgesprek van af dan is 

dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. 

Verwerken van persoonsgegevens 

Kern Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt 

verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het downloaden van een 

E-book of andere downloads en/of trainingen, omdat je het contactformulier hebt 

ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd over een van de producten/diensten en 

uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst - klant bent geworden van 

Kern Jezelf.  
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Beveiliging 
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op 

internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger 

of Linked-In berichten bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy 

overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. E-mail, sms, 

WhatsApp, Facebook Messenger en Linked-In berichten zit in mijn apparaten. Alleen ik 

heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een 

wachtwoord. 

Mijn site (www.kernjezelf.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij 

leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik 

ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van 

gegevens.  

Daarnaast neemt Kern Jezelf passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk 

aan versleuteling middels een SSL-certificaat. En versleuteling van computer en harde 

schijf zodat ook na ontvreemding/verlies van de laptop, gegevens niet zijn uit te lezen. 

Back-ups worden gemaakt op een externe harde schijf die achter slot en grendel wordt 

bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rianne@kernjezelf.nl.  

Cookies of vergelijkbare technieken die Kern Jezelf gebruikt 

Kern Jezelf 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. 

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 via de 

instellingen van je browser verwijderen.  

Niet digitale gegevens 
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar 

dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is. 
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Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen 

zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor 

geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.  

Termijnen waarop ik gegevens bewaar 
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer 

bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale 

verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. 

Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk 

dat ik met jou doe. 

Jouw rechten 
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw 

gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je altijd. Je kunt een verzoek tot 

inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens sturen naar rianne@kernjezelf.nl.  

Kern Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-

privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap  
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