
 

Privacy verklaring Foodcoach Andrea  
 
 
Inleidende bepalingen  
Op deze pagina lees je de privacyverklaring van Foodcoach Andrea.  Je wordt aangeraden 
deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Foodcoach Andrea is statutair gevestigd te Breda 
en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
67451527.  Foodcoach Andrea is per e-mail te bereiken via info@andreafoodcoach.nl en 
telefonisch op +31 6 28848896.  
 
 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Foodcoach Andrea omgaat met de verwerking 
van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) 
persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden 
gebruikt. Tevens geeft Foodcoach Andrea aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag 
ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  Foodcoach Andrea gaat zorgvuldig met 
je gegevens om en zal deze nooit doorverkopen aan derden. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet 
akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.  
 
De verwerking van persoonsgegevens door Foodcoach Andrea valt binnen de wettelijke 
vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Foodcoach Andrea behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.  
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.  
 
 
Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens  
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de goede uitvoering van 
de overeenkomst. Zonder de persoonsgegevens kan Foodcoach Andrea haar diensten niet 
goed uitvoeren, namelijk het aanbieden van toegang tot online recepten en online coaching. 
Bij het maken van een account geef je toestemming tot het verzamelen van de 
persoonsgegevens.  
 
Indien je niet wenst om persoonsgegevens aan Foodcoach Andrea  te verstrekken, is 
Foodcoach Andrea niet in staat om haar  diensten aan je te leveren. Hierdoor kan het zijn 
dat Foodcoach Andrea niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke 
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verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de 
persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij jou. 
 
 
Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn  
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je op onze website een account 
aanmaakt. Bij het aanmeldformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld 
moeten worden. Dit zijn je  e-mailadres en wachtwoord. Je kunt je ook aanmelden via 
Facebook - en Google+account. Deze gegevens worden bewaard totdat je je uitschrijft. Bij 
verwijdering van je account op de website worden tevens je persoonsgegevens verwijderd. 
 
Via de pop-up op de website kun je je inschrijven voor het online magazine en de 
nieuwsbrief van Foodcoach Andrea. Hiervoor hebben wij je voornaam, achternaam en 
e-mailadres nodig. Je ontvangt een e-mail om de aanmelding te bevestigen.  
Ieder kwartaal ontvang je dan het online magazine  “Gezond, Slank & Lekker” en 
maandelijks een nieuwsbrief met weetjes over voeding en gezondheid maar ook met nieuwe 
recepten. Je kunt je  te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de link te klikken die 
onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.  De e-mail marketing wordt verzorgd door 
MailChimp. Je gegevens worden daar ook opgeslagen. Lees de privacyverkaring van 
MailChimp.  
 
Via het contactformulier word je naam en e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig 
voor het onderhouden van contact.  
 
Indien je  klant wordt van Foodcoach Andrea dan heeft zij de volgende gegevens nodig:  

● Naam 
● Adres  
● Woonplaats 
● Telefoonnummer 
● E-mailadres  
● IBAN nummer 

 
Deze gegevens worden gebruikt om je bestelling te plaatsen bij Juice Plus. Zonder deze 
gegevens kun je niet deelnemen aan het e-Power+ programma.  Bij aanmelding word je 
tevens ingeschreven op de maillijst van Foodcoach Andrea, en ontvang je ieder kwartaal het 
online magazine en maandelijks een nieuwsbrief. Wil je dit niet, dan kun je je uitschrijven via 
de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat.  
 
Deze persoonsgegevens worden door Foodcoach Andrea opgeslagen voor een maximale 
duur van vijf (5) maanden.  Indien je de online coaching verlengd, dan worden deze 
gegevens wederom voor deze periode bewaard.  
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Wanneer je  foto resultaten stuurt naar Foodcoach Andrea dan zullen deze alleen 
gepubliceerd worden met jouw  toestemming. De foto’s kunnen worden gepubliceerd op de 
website van Foodcoach Andrea maar ook op Facebook en Instagram. Deze foto’s kunnen 
ook door collega coaches gebruikt worden voor promotiedoeleinden op sociale media en 
websites.  Persoonlijke informatie betreffende je resultaat wordt alleen gedeeld met jouw 
toestemming.  
 
Via Google Analytics en Facebook-pixel worden demografische gegevens verzameld.  
Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken en hoe wij onze website kunnen verbeteren.  
 
 
Cookies  
Foodcoach Andrea maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een 
cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer 
wanneer je de website van Foodcoach Andrea bezoekt, verzamelt zij basis technische 
informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze 
privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  
Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, 
om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de 
website. Dit helpt Foodcoach Andrea om een goede gebruikservaring aan u te kunnen 
leveren. Meer informatie lees je in de cookieverklaring. 
 
 
Verwijzing naar andere websites  
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze 
website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de 
Foodcoach Andrea. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht 
bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Foodcoach Andrea  is op geen 
enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de 
privacyverklaring op deze website. Wij raden je aan bij bezoek van deze website om hun 
privacy verklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.  
 
 
Doorgifte aan verwerkers en derden  
Foodcoach Andrea zal nooit jouw gegevens aan derden verkopen. 
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Foodcoach Andrea zijn 
ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 
'verwerkers'. Denk hierbij aan het bedrijf welke de hosting en contact verwerking (Hostnet en 
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Wix) van onze website verzorgd, en het e-mailmarketing programma MailChimp.  Andere 
verwerkers zijn: Juice Plus, Google Analytics, Google Cloud. 
 
De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Foodcoach Andrea en is een 
verwerkingsovereenkomst gesloten.  
Persoonsgegevens zullen alleen worden gedeeld met derden als Foodcoach Andrea op 
grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan 
bevoegde instanties.  
 
 
 
Beveiliging  
Foodcoach Andrea heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 
om jouw persoonsgegevens van te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  
De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding 
verstuurd worden.  
 
 
 
Privacyrechten  
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt echt op inzage, rectificatie, 
verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig 
het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of 
fraude te voorkomen, zullen wij wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je een 
account aanmaakt op onze website, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en 
wijzigen. Jouw wachtwoord is bij Foodcoach Andrea niet bekend. 
 
Klachten  
Mocht je een klacht willen indienen over Foodcoach Andrea met betrekking tot het 
verwerken van je persoonsgegevens, dan kun je dit bij ons melden door een mail te sturen 
naar info@andreafoodcoach.nl. Ook kan je een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit kan doen, lees je  via deze link. 
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