
 

Privacy & Cookie beleid 
 
Carina Sier – coaching tot de kern (hierna genoemd Carina Sier), gevestigd in 
Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies 
zoals weergegeven in dit Privacy en Cookie beleid. 

Contactgegevens:  

www.carinasier.nl 
info@carinasier.nl 
085 0041780 

Carina Sier acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. 
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de 
vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Dit Privacy en Cookie 
beleid zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die 
door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 

Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste 
of volledige persoonsgegevens te eisen; 

Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen 
persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking 

– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 
– een wettelijke verplichting na te komen; 
– om redenen van algemeen belang, of 
– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; 
Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te 
vragen, voor zover 
– u de juistheid van de gegevens ontkent; 
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te 
stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; 
Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te 
ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan 
aan een andere verantwoordelijke te vragen; 

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw 
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor. 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Carina Sier over u heeft vastgelegd of wanneer u 
gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of 



 

afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons via info@carinasier.nl. 
We zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u 
hebben verwerkt en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming 
of verbetering zullen of kunnen voldoen. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.” 

Meer informatie over cookies? 
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 

Cookierecht.nl 
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 
Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising” 
 
Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is 
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

Facebook en Instagram 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op 
sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die 
van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook 
respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Wat is een cookie? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw 
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een 
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Gebruik van permanente cookies 
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze 
website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je 



 

toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door 
middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te 
herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website 
kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is 
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

Cookies van advertentiebedrijven 
Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker 
en eventuele voorkeuren (wil je het geluid uit hebben, heb je de reclame-uiting al eerder gezien, 
enzovoorts) door cookies uit te lezen. Heeft een advertentiebedrijf banners op meerdere websites 
dan kunnen de gegevens van deze websites worden gecombineerd om een beter profiel op te 
stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en zo een gedetailleerd 
beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Hiermee kunnen meer gerichte en relevante 
advertenties worden weergegeven. Dit gaat overigens volledig anoniem. Op carinasier.nl wordt 
gebruikgemaakt van de diensten van een aantal van deze advertentienetwerken. Deze externe 
partijen plaatsen dus, via carinasier.nl, cookies. carinasier.nl zélf kan die cookies niet inzien. 

 


