
Privacybeleid Anezka.nu 
 

Als freelancer ben ik actief onder de handelsnaam Anezka.nu en werkzaam voor verschillende 
labels. Denk hierbij aan bij voorbeeld Zin.Expert, Vista Nova, High Select en Action Learning Lab. 
Elk label werkt AVG proof. Voor al mijn activiteiten en ongeacht het label waar ik voor werk, ben ik 
mij bewust dat u vertrouwen stelt in mijn dienstverlening. Als gecertificeerde professional houd 
mij aan de gedragscodes van ST!R, het keurmerk van professioneel begeleiden en Noloc, 
beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw 
privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn 
website gebruikt en/of zich inschrijft voor mijn diensten, waarom ik deze gegevens verzamel. 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Anezka.nu. U dient zich ervan bewust te 
zijn dat Anezka niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door 
gebruik te maken van deze website en/of mijn diensten geeft u aan het privacybeleid te 
accepteren. 
Anezka respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Het gebruik van verzamelde gegevens door Anezka.nu 
Gebruik van mijn diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en voor het 
versturen van informatie aangaande de coaching en of training. De gegevens worden opgeslagen 
op eigen beveiligde server. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover ik beschik. Bovendien respecteer ik de vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Communicatie 
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten 
bewaar ten behoeve van de opdracht. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 
Google of een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover ik beschik.  
Cookies 
Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  
Doeleinden 
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid.  
Derden 
Persoonsgegevens zullen uitsluitend gedeeld worden met derden als deze noodzakelijk zijn om 
de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze werkwijze zal afgesproken worden 
tijdens de aanvaarding van de  opdracht. 
Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op 
het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of 
onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam 
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  
Keuzes voor persoonsgegevens 
Ik bied klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke 
informatie die aan mij is verstrekt, tenzij dit in strijd is met een wettelijke verplichting. 
Bijvoorbeeld mijn verplichting naar de fiscus t.a.v. tenaamstelling op facturen.  
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Onderaan iedere nieuwsbriefmailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.  



Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 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 onze website niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  
 
Vragen en feedback  
Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:  
Anezka van de Weg – van Dijk 
John Lennonlaan 10 
4462 LC Goes 
06 38083038 
info@anezka.nu

 
Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30-12-2018. 
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