
 

Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtnemer: Field of Faith ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer: 85485845, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden 
van diensten. 

2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht 
verleent tot het verrichten van diensten. 

3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer 
aanbiedt. 

4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn. 
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is dit privacy beleid van toepassing op 

alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer. 
6. Eventuele afwijkingen op dit privacy beleid zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door 

de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de 
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  

Artikel 2 - Persoonsgegevens  

1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn 
persoonsgegevens in de zin van de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze 
persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige 
wijze worden verwerkt.  

2. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens omdat opdrachtgever gebruik maakt van 
diensten en/of omdat opdrachtgever deze zelf aan opdrachtnemer verstrekt.  

3. Onder persoonsgegevens van opdrachtgever verstaat opdrachtnemer: 
3) Voor- en achternaam  
4) Geboortedatum  
5)  Adresgegevens 
6) Telefoonnummer en e-mailadres  
7) Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden door 

opdrachtgever  
8) Correspondentie via de mail en/of telefonisch  
9) Eventuele reflectieverslagen  
10) Eventuele traject overeenkomsten 

2. Aanvullende persoonsgegevens zullen enkel zal enkel verwerkt worden na 
goedkeuring cliënt.  

4. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel 
bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven.  

1. Persoonsgegevens worden verwerkt door opdrachtnemer voor de volgende 
doelen:  

1. Telefoon of mail contact indien dit nodig is voor opdrachtnemer om 
dienstverlening uit te kunnen oefenen.  



 

2. Het bieden van een persoonlijk traject.  
3. Het maken van een offerte. 
4. Het afhandelen van de betaling van uw traject (facturatie).  

b) Aanvullende doelen of gegevensgebruik zal enkel plaatsvinden na 
goedkeuring cliënt.  
 

5. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om 
verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens. 

Artikel 3 - Geautomatiseerde besluitvorming  

Opdrachtnemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat opdrachtnemer 
hierbij betrokken is.  

Artikel 4 - Bewaartermijn 

Opdrachtnemer bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.  

Artikel 5 - Geheimhouding 

1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk 
en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend 
in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of 
dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.  

2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook 
wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden 
ingeschakelde derden. 

3. Wanneer opdrachtgever het traject bekostigd dan zal opdrachtnemer een offerte en 
factuur waarin een aantal persoonsgegevens zijn verwerkt, met toestemming van 
cliënt, delen met de opdrachtgever.   

 
 


