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Wester Connectie respecteert de privacy van de 
gebruikers van haar diensten en haar website en verwerkt 
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 
Over de website 
De website www.wester-connectie.nl wordt 
beheerd door Janet Wester. Wester Connectie is de 
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (hierna: Wbp).
 
Bewaren van gegevens
Gegevens die worden bewaard:
•  Persoonlijke informatie die nodig is om een contract of 

overeenkomst op te stellen
• Contracten en overeenkomsten
•  Aantekeningen en relevante correspondentie horende bij 

een opdracht
•  Gedeelde informatie of artikelen in het kader van een 

opdracht

Het betreft gegevens die aangereikt worden door de klant 
of evt. diens opdrachtgever en bekend zijn bij de klant. 

Het betreft die gegevens die noodzakelijk zijn om een 
opdracht uit te voeren en aan de wettelijke verplichtingen 
te voldoen. 

Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk 
voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Gegevens die van belang zijn voor de administratie worden 
7 jaar bewaard (de wettelijke bewaartermijn).

Informatie en correspondentie m.b.t. individuele coach 
trajecten worden 3 jaar bewaard i.v.m. mogelijke follow up. 
Dit geldt ook voor de relevante informatie voor de gebieden 
Zorg en Taal.

Beveiliging persoonsgegevens
Persoonsgegevens en bijbehorende documenten 
worden in een beveiligde cloud omgeving opgeslagen, 
(businessapplicatie van Dropbox). Papieren informatie 
wordt bewaard in een afgesloten archiefkast. 

Website
De website www.wester-connectie.nl heeft een SSL 
certificaat. 

Deze website maakt geen gebruik van Cookies. Op deze 
website kunnen links naar externe websites aangetroffen 
worden. Door op een link te klikken gaat u naar een 
website buiten deze site, die mogelijkerwijs wel gebruik 
maakt van cookies. Voor meer informatie hierover kunt u 
de betreffende website raadplegen.

Rechten
Indien u wenst dat er geen gegevens worden bewaard, 
heeft u het recht uw toestemming voor het bewaren van uw 
gegevens in te trekken. De gegevens die nodig zijn om aan 
de wettelijke verplichtingen te voldoen vallen hier 
niet onder. 

U hebt ook recht op inzage in uw bewaarde 
persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens 
te rectificeren of te wissen. Als u wilt weten welke 
persoonsgegevens van u door mij bewaard zijn, dan kunt u 
een schriftelijk inzageverzoek doen. 

Uw verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling 
genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. 
U kunt uw verzoek e-mailen via info@wester-connectie.nl 

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Authoriteit 
Persoonsgegevens.

Wijzigingen
In de loop van de tijd kunnen er wijzigingen worden 
aangebracht in deze privacyverklaring. Op de website staat 
altijd een link naar de meest actuele versie.

Privacy verklaring

Bedrijfsgegevens;
Wester Connectie
Westeind 5d
5245 NL Rosmalen | Nederland
KvK nummer; 14081516

Contactgegevens;
info@wester-connectie.nl
www.wester-connectie.nl
telefoon; 06 100 032 60

Wester connectie
zorg | coaching | taal


