
Privacyverklaring



• Inleiding
• Breaking Habits Breaking Habits, gevestigd aan Grebbeberglaan 15 3527 VX 

Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

• Contactgegevens:

www.breakinghabits.nl Grebbeberglaan 15 3527 VX Utrecht 0615154737

• In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw en de 
persoonsgegevens van je medewerkers worden verzameld en hoe daarmee 
om wordt gegaan. 

• Zo leggen we uit waar we jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke 
doelen  ze worden gebruikt. 

• Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten mbt jullie gegevens en hoe je 
gebruik kunt maken van die rechten.



• Persoonsgegevens die 
wij verwerken

• Persoonsgegevens die wij verwerken

• Breaking Habits verwerkt je persoonsgegevens van jou en je medewerkers 
doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf 
aan ons verstrekt. 

• Bij het sturen van de gegevens van de medewerkers ga je akkoord met deze 
privacyverklaring. 

• Het is tevens jullie verantwoordelijkheid de privacyverklaring kenbaar te 
maken onder alle deelnemers van wie wij de gegevens ontvangen.

• Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• - Voor- en achternaam

• - Geslacht

• - (zakelijk) Telefoonnummer

• - E-mailadres

• - Locatiegegevens

• - Bankrekeningnummer in geval van facturatie 



• Doel 

• Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken:

• Communicatie over de opdrachten en/of uitnodigingen.

• Om goederen en diensten bij je af te leveren/ uit te voeren. 

• Administratieve doeleinden



• BEwaartermijn

• Breaking Habits bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 
is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

• De gegevens worden bewaard zolang de samenwerking gaande is. 
Afhankelijk van het traject kan dit variëren van enkele maanden tot enkele 
jaren.

• Na afloop van het traject zullen na maximaal een jaar de gegevens worden 
verwijderd. 

• Op het moment dat je contact opneemt met breakinghabits via mail, dan 
worden de gegevens die je meestuurt zoals bijvoorbeeld je naam, 
emailadres, telefoonnummer, automatisch opgeslagen op de mailserver.  



• Delen met derden

• Breaking Habits verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Breaking Habits blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

• Breaking Habits gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken• Cookies



• gegevens inzien, 
aanpassen of 
verwijderen • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor 
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van jouw persoonsgegevens door Breaking Habits en heb je het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in 
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, 
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 
persoonsgegevens sturen naar info@breakinghabits.nl. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op jouw verzoek . Breaking Habits wil je er tevens op wijzen dat je de 
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons



• Hoe wij 
persoonsgegevens 
beveiligen • Breaking Habits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via 06-15154737
info@breakinghabits.nl

• Breaking Habits dankt jullie voor jullie vertrouwen in een succesvolle 
samenwerking. Mochten er n.a.v. deze privacyverklaring nog vragen zijn 
neem dan gerust contact met ons op. 

• DAnk

tel:0615154737
mailto:info@breakinghabits.nl

