
Privacybeleid 
Contactgegevens 

Naam: Lindsy Piot - Coaching & Training (Goffings-Piot VOF) 

Adres: Spekstraat 28 - 3631 Maasmechelen (Boorsem) 

Telefoon: +32 486 03 42 31 

E-mail: info@lindsypiot.be 

BTW: BE 0743.893.394 

Privacybeleid 

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in Lindsy Piot - Coaching & 

Training. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en 

gegevens te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik 

verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik 

hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo begrijp je precies hoe ik werk. 

Deze Privacy Policy is van toepassing op de diensten en/of producten van Lindsy 

Piot - Coaching & Training. 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je mijn privacybeleid. 

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze site en draag er zorg voor dat 

de persoonlijke informatie die je mij geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. 

Mijn gebruik van verzamelde gegevens 

Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik je om enkel de 

noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt 

om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen, op eigen 

beveiligde servers van Lindsy Piot - Coaching & Training of die van een derde 

partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens 

waarover ik beschik. 

Voorbeelden van gegevens die ik vraag en verzamel: je naam, e-mailadres, adres, 

telefoonnummer en facturatiegegevens. 



Communicatie 

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik 

deze berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens als die 

relevant zijn. 

Cookies 

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn 

klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer 

worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 

gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de 

website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Lindsy Piot - 

Coaching & Training of die van een derde partij. 

Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om 

rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden 

met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Voor meer informatie over de gebruikte cookies verwijs ik je door naar onze 

disclaimer. 

Door gebruik te maken van mijn website, geef je toestemming om de cookies te 

installeren.  

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je 

kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven 

wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies 

en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 

uitgeschakeld in jouw browser. 

Doeleinden 

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 

die worden beschreven in dit Privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming 

hiervoor hebben verkregen. 

 

 



Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld, uitgezonderd externe leveranciers 

die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verstrekken van trainingen, 

verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie. Je persoonsgegevens 

worden in dat geval alleen gedeeld als dat nodig is, zoals om een inschrijving te 

voltooien of diensten te leveren die je hebt geautoriseerd.  

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op 

deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen 

leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om 

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven communicatie 

Op aanvraag kan ik je inzage geven in welke gegevens bij mij bewaard worden en 

deze gegevens kunnen indien je dat wil gewijzigd of verwijderd worden uit mijn 

informatie. 

Opslag gegevens 

Je gegevens worden op servers binnen de EU gestockeerd. Of in elektronische 

bestanden zoals Word of Excel. Er werd met de bedrijven die eigenaar zijn van de 

servers waarop de informatie wordt bewaard, gecheckt dat ze de nodige 

veiligheidsmaatregelen getroffen hebben om deze informatie te beschermen. 

Ik neem de nodige maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Ik kan de 

veiligheid van de jou verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er een 

inbreuk zou zijn, zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken 

partijen op de hoogte gebracht worden.  

De persoonsgegevens die werden verwerkt bewaar ik 24 maanden. Bepaalde 

gegevens bewaar ik langer, uiterlijk 5 jaar, om aan de wettelijke en 

boekhoudkundige vereisten te kunnen voldoen. Hierna wis ik de gegevens 

onherroepelijk. 

Vragen en feedback 

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe en volg de regelgeving 

hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij 

opnemen. 

https://www.lindsypiot.be/contact/

