
 

P R I V A C Y V E R K L A R I N G  
 
ENMOVE vindt jouw privacy belangrijk. Bij het verlenen van de diensten in mijn bedrijf ENMOVE, 
verwerk ik jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je 
verzamel en waarom ik dat doe. 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Harmke Schutte, eenmanszaak, KvK 76167356 
Tel. 06 14879969 
@ harmke@enmove.nl 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het 
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te 
detecteren. 

Persoonsgegevens 

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
• Geboortedatum en –plaats 
• Geslacht 
• Werkervaring 
• Competenties en interessegebieden 
• Gespreksverslagen 
• IP-adres 

Doeleinden 

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

• Onderhouden van contact 
• Het bieden van een coachtraject, groeiprogramma of workout 
• Een goede en efficiënte dienstverlening &verbetering hiervan 
• Beheer van het cliëntenbestand 
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering 
• Rapporteren & analyseren van verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de 

dienstverlening 
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen 
• Het voeren van geschillen 
• Het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website. 

Waarop is de verwerking gebaseerd? 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met 
betrekking tot het coachtraject, het groeiprogramma of de workout. Ook kunnen jouw 
persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals 
bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 



 

Verstrekking aan derden 

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor 
de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT 
leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject, 
groeiprogramma of workout. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor 
de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het 
kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor 
commerciële of goede doelen. 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens? 

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de doelen te 
realiseren die in deze privacyverklaring worden genoemd. Bepaalde gegevens moeten wel langer 
bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale 
bewaarplicht. 

Website & cookies 

Als je het contactformulier op mijn website invult, of een e-mail stuurt dan worden de gegevens 
bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan. De website is 
beveiligd zodat de informatie die je via het contactformulier verstuurt alleen bij mij terecht kan komen. 

Op mijn website worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw 
browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt ENMOVE die 
voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te 
maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. 

Jouw rechten 

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst 
van jouw verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien 
daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of een verzoek 
willen indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je je tot mij richten. 

Wijzigen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 augustus 2020. 

 


