
Privacy Beleid van Arutam Coaching en Budgetcoaching 

 

Arutam Coaching en Budgetcoaching neemt je privacy zeer serieus en zal alle 

gegevens die worden verkregen op een veilige manier gebruiken en verwerken.  

Voor het gemak verwijs ik hierna naar de verkorte naam Arutam om het 

leesgemak te vergroten. 

In dit beleid leg ik je uit welke gegevens van jou worden verwerkt en met welk 

doel dat gebeurt. Deze gegevens zijn verkregen omdat jij ze aan Arutam hebt 

verstrekt. 

Daarnaast kun je hier ook lezen wat je rechten zijn wanneer jouw gegevens door 

Arutam worden verwerkt. 

 

Wie is Arutam? 

Arutam is een eenmanszaak en wordt geleid door Annemieke van Leest-Ehlers. 

De bedrijfsvoering bestaat uit: 

• Life Planning; 

• Coaching en; 

• Budgetcoaching. 

In de praktijk vind je dit terug via de website: www.budgetcoacheindhoven.nl 

Het adres van Arutam is: Imstenrade 23 – 5655 BL  Eindhoven en het bedrijf is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder het nummer: 

55974155 

 

Hoe worden jouw gegevens gebruikt? 

 

Hieronder vind je een overzicht van de doelen waarvoor jouw gegevens worden 

verwerkt. Daarbij is ook aangegeven wat de juridische grondslag is om deze 

gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. 

De afkorting NAW staat voor Naam, Adres en Woonplaats. 

 

Doel Intake per mail of telefonisch 
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 

financiële gegevens en persoonlijke informatie 
Grondslag Gerechtvaardigd belang 
Belang betrokkene Inschatting van mogelijkheden begeleiding 

Bewaartermijn 1 maand mocht er geen overeenkomst tot stand 
komen 

 

  



 

  

Doel Contract opstellen 

Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer 
Grondslag Uitvoering overeenkomst 
Belang betrokkene Doelmatige begeleiding 

Bewaartermijn Conform vereisten Belastingdienst 

 

Doel Persoonlijke gesprekken; de begeleiding en de 

methode die wordt toegepast 
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 

financiële gegevens en persoonlijke informatie 

Grondslag Gerechtvaardigd belang 
Belang betrokkene Doelmatige begeleiding 

Bewaartermijn 6 maanden na einde overeenkomst 

 

Doel Facturatie 
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres  

Grondslag Uitvoering van overeenkomst 
Belang betrokkene Uitvoering van overeenkomst 
Bewaartermijn Conform vereisten Belastingdienst 

 

Doel Nieuwsbrief 
Gegevens Naam en e-mailadres 

Grondslag Toestemming 
Belang betrokkene Ter informatie 
Bewaartermijn Zolang toestemming bestaat 

 

Doel Website Analytics 
Gegevens Surfgedrag 
Grondslag Gerechtvaardigd belang 

Belang betrokkene Doelmatige informatie 
Bewaartermijn Zolang dit noodzakelijk is voor dit doeleinde 

 

Doel Urenregistratie 
Gegevens NAW-gegevens 
Grondslag Gerechtvaardigd belang 

Belang betrokkene Bedrijfsuitoefening 
Bewaartermijn Conform vereisten Belastingdienst 

 

 

Wat zijn jouw rechten? 

Met de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) heb je als betrokkene een aantal belangrijke rechten. Hieronder worden 

deze rechten uitgelegd: 



 

• Het recht op dataportabiliteit. Dit is jouw recht om jouw persoonsgegevens 

over te dragen aan een ander bedrijf. Dit gebeurt zo handig mogelijk in 
Excel. Stuur hiervoor dan een mail naar info@budgetcoacheindhoven.nl 

 
• Het recht op vergetelheid. Dit is jouw recht om ‘vergeten’ te worden. 

Wanneer dit niet in strijd is met bijvoorbeeld de eisen die de 

Belastingdienst stelt aan een goede bedrijfsvoering kan dit verzoek worden 
uitgevoerd. Ook is het belangrijk dat dit verzoek het gerechtvaardigd 

belang voor bedrijfsuitoefening niet in de weg staat. Wil je van dit recht 
gebruik maken? Stuur hiervoor dan een mail naar 
info@budgetcoacheindhoven.nl 

 
• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens 

die worden verwerkt in te zien. Wil je deze gegevens van jezelf inzien? Je 
kunt daarvoor een mail sturen naar info@budgetcoacheindhoven.nl 
 

• Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is het recht om de 
persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen. Wil je iets wijzigen of 

aanvullen? Stuur hiervoor dan een mail naar 
info@budgetcoacheindhoven.nl 
 

 
• Het recht op beperking van de verwerking: Dit is je recht om minder 

gegevens te laten verwerken. Wanneer dit niet in strijd is met bijvoorbeeld 
de eisen die de Belastingdienst stelt aan een goede bedrijfsvoering kan dit 
verzoek worden uitgevoerd. Ook is het belangrijk dat dit verzoek het 

gerechtvaardigd belang voor bedrijfsuitoefening niet in de weg staat. Wil 
je van dit recht gebruik maken? Stuur hiervoor dan een mail naar 

info@budgetcoacheindhoven.nl 
 
 

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en 
profilering. Dit recht gaat over besluiten die over jou worden genomen op 

basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit is binnen Arutam niet van 
toepassing. 
 

 
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als een 

bepaalde verwerking van je gegevens op basis van de grondslag voor 
gerechtvaardigd belang plaatsvindt dan kun je hiertegen bezwaar maken. 

Stuur hiervoor dan een mail naar info@budgetcoacheindhoven.nl 
 
 

• Toestemming: Ook wanneer de juridische grondslag voor 
gegevensverwerking door Arutam jouw toestemming is, dan heb je het 

recht deze toestemming in te trekken. Dit betekent dat je bepaalde 
informatie zoals een nieuwsbrief dan niet meer ontvangt. Wil je van dit 
recht gebruik maken? Stuur hiervoor dan een mail naar 

info@budgetcoacheindhoven.nl 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-6346
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-rectificatie-in-6347
mailto:info@budgetcoacheindhoven.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-beperking-van-de-verwerking-in-6348
mailto:info@budgetcoacheindhoven.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-een-menselijke-blik-bij-besluiten-in-6371
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-een-menselijke-blik-bij-besluiten-in-6371
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-van-bezwaar-in-6349
mailto:info@budgetcoacheindhoven.nl


 

Wat zijn cookies? 

Wanneer je de website van Arutam bezoekt dan worden stukjes tekstinformatie 

meegestuurd naar je browser. Deze worden daarna opgeslagen op je harde schijf 

of in het geheugen van je computer. Dat kan ook je mobiele telefoon of een 

tablet zijn. Die cookies kunnen jouw apparaten of jouw bestanden overigens niet 

beschadigen. 

 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Arutam verplicht wordt gesteld om je gegevens ter beschikking 

te stellen. Dit zou kunnen wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting. 

 

Heb je een klacht? 

Mocht je vragen hebben over de manier waarop met je gegevens wordt 

omgegaan dan kun je een mail sturen aan info@budgetcoacheindhoven.nl 

Stel dat je het daarna nog steeds niet eens bent met de manier waarop jouw 

gegevens door Arutam worden verwerkt dan kun je hiervoor een klacht indienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn de toezichthouder in Nederland die 

een goede naleving van privacy-rechten beschermt en opvolgt. Je kunt ze vinden 

via de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Wijzigingen van het Privacy Beleid van Arutam 

Het kan voorkomen dan dit Privacy Beleid wordt aangepast naar aanleiding van 

nieuwe inzichten of regelgeving. Daarom is het belangrijk dat je deze tekst met 

enige regelmaat opnieuw bekijkt. 

 

************* 

mailto:info@budgetcoacheindhoven.nl

