
Privacyverklaring 

 

Ben Cornelis gevestigd te Westerhoven, werkend onder de handelsnamen ‘Ben Cornelis’ en 

‘Reikipraktijk Ben Cornelis’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

www.bencornelis.nl en www.reikibencornelis.nl 

Ben Cornelis 

Beukenlaan 17 

5563 AS  Westerhoven 

tel. 06-13469937 

e-mail: info@beocnrelis.nl en info@reikibencornelis.nl  

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Ik verwerk uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u of uw 

bank deze zelf aan mij verstrekt.  

 

De persoonsgegevens, die ik verwerk zijn: 

- voor- en achternaam 

- adresgegevens 

- telefoonnummer 

- e-mailadres 

- bankrekeningnummer 

Doel verwerking persoonsgegevens 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- wettelijke verplichtingen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek en de Belastingwet 

- u persoonlijk te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de overeengekomen 

dienstverlening te kunnen uitvoeren 

- om diensten bij u persoonlijk af te kunnen leveren 

- het registreren van het goed gevolg afleggen van een of meerdere Reiki opleidingen, in verband 

met eventuele vervolgopleidingen of benodigde getuigenissen 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens. 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 

uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer daarbij tenminste de wettelijke en tuchtrechterlijke 

bewaartermijnen. Verder bewaar ik uw persoonsgegevens zolang u bij mij klant bent. Van Reiki 

cursisten bewaar ik in verband met eventuele vervolgopleidingen of benodigde getuigenissen, 

levenslang uw voor- en achternaam. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 

uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een 
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bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens, die ik van u heb in een computerbestand, naar u of een ander te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar info@bencornelis.nl 

 

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw 

identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek. 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met mij.  

 

Gedragscode 

Ik volg de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) voor mijn 

adviespraktijk en de Reiki Stichting Nederland (RSN) voor mijn Reikipraktijk. 
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