
Privacy Policy Algemeen Verordening Gegevensbescherming(AVG)  

Lifestyle Bo ( Midlifeblogger.nl, lifestyleblog en onderdeel van  

Lifestyle Bo ).                                                                                   

van Wageningenstraat 27                                                                          

8934 CH Leeuwarden 

KvK: 78581281 

tel:06-83797673 

www.lifestylebo.nl 

Email: info@lifestylebo.nl 

De algemene verordening gegevensbescherming(AVG) geeft 

bescherming aan uw persoonsgegevens. Dit betekend dat uw privacy bij 

Lifestyle Bo wordt gewaarborgd.  

Deze waarborging houdt in:  

1.Om uw persoonsgegevens te verwerken vragen wij als organisatie 

uitdrukkelijk uw toestemming  

2. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden 

waarvoor deze zijn verstrekt.  

3. Deze persoonsgegevens zich beperkt tot gegevens, welke minimaal 

nodig zijn, voor de doeleinden.  

4.Deze persoonsgegevens niet aan anderen derden worden verstrekt, 

tenzij er een verwerkingsovereenkomst is, als dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de doeleinden  

5. Uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving zijn opgeslagen. 

(toelichtingen op deze punten zie blad 2,3 en 4)  

Lifestyle Bo gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houdt zich 

aan de wet- en regelgeving  

http://www.lifestylebo.nl/


Mochten er nog toch nog vragen zijn omtrent dit document dat kunt u 

gerust contact opnemen.    

Toelichtingen:  

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënt en leveranciers:  

De volgende persoonsgegegevens kunnen gevraagd worden: 

 -Naam/Voorletters/Tussenvoegsel -Adres -Postcode  

-Woonplaats -Telefoonnummer -E-mailadres -Geslacht -

Geboortedatum -Gegevens over uw gezondheid -BSN nummer (I.v.m. 

eventuele vergoeding zorgverzekeraar)  

Doeleinden: -administratie -communicatie -uitvoering van opdracht.  

Grondslag: -In opdracht -Contract -Overeenkomst met handtekening 

op papier. -Herinnering voor de afspraak per e-mail  

Verwerkingen: -Administratie, bevestiging, uitlevering, interactie met 

de overheid in het belang van (met toestemming van) de klant, digitaal 

toesturen van herinnering voor de afspraak  

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 

alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijk 

bewaartermijn).  

 

Verwerkingsovereenkomst  

Lifestyle Bo verklaart dat er nooit persoonsgegevens zullen worden 

doorgegeven aan andere partijen, waarmee geen 

verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Verwerkingsovereenkomst 

kunnen afgesloten zijn met de zorgverzekeraar. Is er geen 



verwerkingsovereenkomst, dan kunnen de persoonsgegevens alleen met 

uw toestemming uitgewisseld worden.  

Toegangsbeveiliging  

Lifestyle Bo heeft de persoonsgegevens opgeslagen achter een 

beveiliging van minimaal één gebruikersnaam en wachtwoord.  

Lifestyle Bo heeft de persoonsgegevens opgeslagen op een stand-alone 

computer met beveiligingssoftware waarbij zowel het 

beveiligingssysteem als het besturingssysteem ingesteld zijn om updates 

automatisch op te halen en te installeren.  

Lifestyle Bo heeft de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een 

back-up.  

Lifestyle Bo heeft eventuele papieren documenten waarop 

persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.  

Lifestyle Bo heeft één persoon geautoriseerd om de persoonsgegevens in 

te zien en te verwerken.  

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies 

gebruikt. Cookies verzamelen informatie en maken Lifestylebo.nl 

makkelijker in gebruik zoals het helpen herkennen van eerder ingevulde 

gegevens en voorkeuren. De cookies worden opgeslagen op uw 

computer en kan u op elk moment eenvoudig uitzetten. Het gebruik van 

cookies is geheel veilig en uw gegevens worden niet verkocht aan 

commerciële partijen. Cookies slaan gegevens als een mailadres of 

telefoonnummer niet op.  

 

Google Analytics 

lifestylebo.nl plaatst cookies van Google. De informatie die Google 

krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Google zal de verkregen 



informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht 

worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde 

informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het 

beleid van Google Analytics, zie de website van Google. 

 

Social Media kanalen 

Lifestyle Bo maakt gebruik van verschillende social media kanalen. Om 

het voor u zo makkelijk mogelijk te maken maakt Lifestyle Bo gebruik 

van buttons, linken en/of contactformulieren. Social media kanalen 

verzamelen ook informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de 

gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social media 

kanalen uitsluitsel bieden. 

 

Weggever of webinar 

Op lifestylebo.nl kunt u een weggever downloaden, hiervoor vraagt 

Lifestyle Bo uw voornaam en mailadres zodat we de weggever kunnen 

toesturen.  Naar aanleiding van de weggever of de webinar kunnen wij u 

mails sturen over onze dienstverlening. Hiervoor kunt u zich altijd 

afmelden of bewaar tegen maken. 

 

Datalek 

Lifestyle Bo is op de hoogte van wat een datalek is, en als dit aan de orde 

is, zal er binnen 72 uur melding gedaan worden aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Tevens wordt deze datalek vastgelegd en cliënten 

worden ingelicht.  

 
Klachten  



Heeft u een klacht over uw privacy, dan kunt u direct contact met ons 

opnemen, zowel telefonisch, schriftelijk als per email. U heeft het recht 

om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de 

toezichthouder op het gebied van privacybescherming.  

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens weer in te trekken.  

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 

persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U heeft het recht 

om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 

of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

 

 

Zonder naam, adres(sen), e-mailadressen en betaalgegevens kan 

Lifestyle Bo haar werk niet doen. Als u uw persoonlijke gegevens niet 

wilt verstrekken kunnen wij u niet verder helpen. In dat geval komt dan 

ook geen overeenkomst tot stand, Lifestyle Bo kan dan geen diensten 

leveren. U bent verplicht uw gegevens te geven als u een dienst wilt 

afnemen. U bent niet verplicht om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. 

 


