
Privacy verklaring Hormoonbalans met Natas 2022 

Hormoonbalans met Natas vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige 
manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze 
privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze 
verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je 
contact opnemen met info@hormoonbalansmetnatas.nl. 

Ar8kel 1 Wie ben ik? 

Hormoonbalans met Natas is een eenmanszaak, gevesDgd te Hippolytushoef, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84741104. Ik ben de 
verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

Ar8kel 2 Welke gegevens gebruik ik? 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische 
grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

De door jou aangeboden gegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening in de ruimste zin van 
het woord mogelijk te maken. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de 
volgende gegevens zijn:  

- Naam  

- Adres  

- Woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres; en  

- andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten opDmaal aan jou te kunnen leveren om de 
uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in 
jouw dossier vastleg. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken Djdens de 
loopDjd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot maximaal 7 jaar na onze overeenkomst. 

Ik leg de problemaDek en voortgang uit onze consulten vast in een (elektronisch) dossier om een traject 
mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze consulten, 
uitslagen van lichaamsmeDngen en jouw fysieke en mentale gezondheid, medische achtergrond, beroep en 
gezinssamenstelling. Ik bewaar jouw dossier 7 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet 
anders verlangt. 

Voor facturaDe en de financiële administraDe verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, 
btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze 
gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de 
overeenkomst. Volgens een weYelijke verplichDng van de BelasDngdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te 
bewaren. 



Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening? Dan zal ik je naam, e-mail, 
telefoonnummer, bestel- of factuurnummer en inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed 
mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een opDmale uitvoering van de 
overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na het indienen van de klacht bewaren, 
met diens oplossing toegevoegd. 

Hormoonbalans met Natas hee] een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken 
voor markeDngdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct markeDng. Ik zal deze gegevens 
verwijderen zodra jij je uitschrij] van mijn nieuwsbrief. Daarnaast verwerk ik jouw IP-adres voor affiliate 
markeDng tot mijn samenwerkingsverband wordt beëindigd. 

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk 
maakt om bepaalde informaDe op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om 
personen te idenDficeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres). Ik gebruik 
cookies om je een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op jouw persoonlijke 
voorkeuren. Je hebt op je eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zeYen. Dit kan de werking van de 
website beperken.  

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht 
met indien gewenst jouw naam. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw 
naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contacaormulier 
worden deze gegevens automaDsch zichtbaar voor mij. TesDmonials over mijn diensten kan ik op mijn website 
plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contacaormulier verwijder ik zodra de 
contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Tot slot verwerk ik jouw naam en inhoud van je bericht wanneer jij een reacDe op mijn arDkelen of berichten 
achter wilt laten. Deze gegevens worden automaDsch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reacDe 
verwijdert of ik mijn bericht verwijder. 

Ar8kel 3 Social media 

Content kan online gedeeld worden via Social Media. Lees de privacy verklaringen van deze Social Media 
plaaorms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je verschillende privacy verklaringen. 
Facebook 

 Instagram 

 YouTube  

Ar8kel 4 Hoe verkrijg ik deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij 
hebt verstrekt. 

Ar8kel 5 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming hee] jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de 
persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. 

1. Inzage – Je kunt te allen Djde een verzoek doen bij Hormoonbalans met Natas om jouw gegevens in te zien. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl


2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, 
afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken. 

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw 
gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen 
is. 

5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht 
deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@hormoonbalansmetnatas.nl. Ik zal 
je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten 
waarom ik jouw verzoek afwijs. 

Ar8kel 6 Wie ontvangen jouw gegevens? 

Hormoonbalans met Natas zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde parDjen, tenzij dit nodig is voor de 
bedrijfsvoering of vanuit een weYelijke verplichDng vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de 
overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, parDjen betrokken bij de uitvoering van onze 
overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde parDjen verwerkersovereenkomsten om jouw 
privacy opDmaal te beschermen. 

Ar8kel 7 Slotbepalingen 

Deze privacy verklaring is van 18 januari 2022. Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmaDg te 
raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, 
zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u 
de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze 
waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@hormoonbalansmetnatas.nl. Als je een 
klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten via genoemd e-
mailadres.  
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