
Inleiding. 

Annemarie Lesage Training & Coaching hierna te noemen ALT & © respecteert jouw 

privacy en jouw persoonlijke levenssfeer. Wij stellen onszelf tot doel dat de door jou 

verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden 

behandeld en beveiligd. Hoe wij deze gegevens verzamelen en verwerken lees je in 

onderstaande verklaring. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt. 

ALT & © verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wilt gaan 

maken van haar diensten en/of omdat je zelf deze gegevens aan haar hebt verstrekt. 

De volgende gegevens worden verwerkt: 

• Voor- & achternaam   

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E mail adres 

• Geboortedatum & plaats 

• Burgerlijke staat 

• Eventueel bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt. 

ALT & © heeft de intentie geen gegevens te verzamelen over diensten geleverd aan 

of gegevens van kinderen of pubers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij 

toestemming hebben van ouder of voogd en ALT & © dit schriftelijk met de ouder of 

voogd is overeengekomen. Bij een bezoek aan de website is de leeftijd echter niet te 

controleren.  

 

 

 

 



Hoe lang worden jouw gegevens bewaard. 

ALT & © bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de 

doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens 

worden niet bewaard als er geen overeenkomst tot stand komt. 

Wanneer worden jouw persoonsgegevens gedeeld. 

ALT & © deelt alleen gegevens met derden wanneer:  

• Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van een wettelijk 

voorschrift of een gerechtelijke procedure. 

• Wij samenwerkingen aangaan met bedrijven die in onze opdracht een dienst 

verlenen, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit om hetzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen.  

• Wij de rechten of eigendommen van ALT & © in bescherming nemen. 

• Wij een misdrijf willen voorkomen en de staatsveiligheid moeten beschermen. 

• Wij achten dat de bescherming van de persoonlijke veiligheid van 

medewerkers of ingehuurde krachten in gevaar is. 

Welke technieken of cookies worden gebruikt & waarom . 

Op de website worden bezoek gegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor 

analyses van de website zelf en worden gebruikt om de werking van de website te 

verbeteren. ALT & © anonimiseert deze gegevens zoveel mogelijk en zullen niet aan 

derden verstrekt. 

Wanneer is deze privacyverklaring niet van toepassing. 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 

links aan de website van ALT & © zijn verbonden. ALT & © aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop derden omgaan met 

jouw persoonsgegevens. Wij adviseren je jezelf goed op de hoogte te stellen van het 

privacy beleid van de websites die je bezoekt. 

 

 

 

 



Mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 

Je hebt het recht jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Wanneer 

je inzage, aanpassing of verwijdering wilt met betrekking tot de gegevens die ALT & 

© over jou heeft vastgelegd kun je contact opnemen door een mail te sturen naar 

info@annemarielesage.nl ALT & © neemt binnen twee weken contact met je op met 

het antwoord of zij aan het door jou gevraagde verzoek kan voldoen. 

Hoe zijn de gegevens beveiligd. 

ALT & © neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en respecteert 

te allen tijde jouw privacy. ALT & © neemt passende maatregelen om: 

• Misbruik 

• Verlies 

• Onbevoegde toegang 

• Ongewenste openbaarmaking 

• Ongeoorloofde wijziging  

Tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat 

er misbruik van jouw gegevens wordt gemaakt neem dan contact op via 

info@annemarielesage.nl  Ook wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging 

van jouw persoonsgegevens stuur dan een mail met jouw vraag. 

Wijzigingen in deze privacy verklaring. 

Deze verklaring kan door ALT & © te allen tijde worden gewijzigd, zonder dit door 

een melding of publicatie kenbaar te maken. Deze wijzigingen gelden zodra de 

vernieuwde privacy verklaring op de website van ALT & © zichtbaar is. Onderaan het 

document zal de laatste datum van wijziging staan. 
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ALT & © en de Meldcode. 

Als er door ALT & © wordt gewerkt met jeugd en gezin, werkt zij met het 

afwegingskader dat is opgenomen in de vernieuwde Meldcode. Dit kader beschrijft 

wanneer er een melding aan een instantie noodzakelijk is, hoe en óf hulp geboden 
dient te worden en hoe goede hulp aan jeugd en gezin eruit dient te zien.               

Als ALT & © vermoedens heeft van acute of structurele onveiligheid van een kind of 

gezinslid zal zij dit altijd melden bij Veilig Thuis.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Huiselijk, seksueel geweld en/of mishandeling, al dan niet met letsel. 

• Voortdurende onveiligheid van een kind of gezinslid bij ernstige 

verslavingsproblematiek van één van de ouders of verzorgers. 
• Onderdrukking van een kind of één van de gezinsleden. 
• Ernstige ontwikkelingsachterstand zonder aanwijsbare reden. 

ALT & © zal bij verdenking van bovenstaand genoemde situaties volgens het 

afwegingskader van de meldcode haar vermoedens van onveiligheid melden. Ook 

nadat zij zelf hulp heeft geboden of georganiseerd. Zie voor meer informatie over de 

meldcode en hoe te handelen bij verdenking hiervan: 

www.rijksoverheid.nl/onderwertpen/huiselijk-geweld/meldcode óf 
www.augeo.nl/Kinder/mishandeling  

 

Annemarie Lesage Training & Coaching (ALT & ©) 

Bezoek adres: Industrieweg 13 

1566 JN Assendelft 

Telefoon: +31 6 51 06 38 58 
 

Website: www.annemarielesage.nl 

Mail: info@annemarielesage.nl 
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