
Privacyverklaring: 

 

Praktijk voor voeding- en suppletie advies Tamara Harberts kan persoons- en medische gegevens 

over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tamara Harberts en / of omdat u 

deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan de website van Tamara Harberts verstrekt. 

Tamara Harberts kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• IP – adres 

• Bedrijfsnaam 

• Bankrekeningnummer 

• Gegevens over activiteiten op deze website 

 

Waarom Tamara Harberts gegevens nodig heeft? 

Tamara Harberts verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen 

wanneer u dat wenst. En / of om u schriftelijk (per e-mail of post) bericht te kunnen geven als u 

telefonisch niet bereikbaar bent. 

Daarnaast kan Tamara Harberts uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van en met u overeengekomen opdracht / behandelplan, bestaande uit voeding- en 

suppletie gerelateerde dienstverlening, een workshop of presentatie over voeding en gezondheid. Of 

het verzenden van een nieuwsbrief per mail. 

 

Hoe lang Tamara Harberts uw gegevens bewaard 

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is Tamara 

Harberts als zorgverlener verplicht een dossier bij te houden met persoons- en medische 

gegevens. De informatie die ik vóór, tijdens en na het consult ontvang worden daarom in 

jouw dossier opgeslagen. Als zorgverlener is Tamara Harberts verplicht om je dossier 15 jaar 

te bewaren. Je hebt het recht om jouw dossier in te zien. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delen met anderen 

Tamara Harberts verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien u hiervoor 

toestemming hebt gegeven en indien dit nodig is voor de uitvoering voor een overeenkomst met u, 

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wel houdt kindervoedingscoach Tamara Harberts 

zich het recht voor, collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie en 

supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd plaats. 

 

Cookies 

Tamara Harberts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Tamara Harberts 

gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor 

internetcookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Externe links 

Op de website vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites, social media. Wanneer je 

op deze link klikt verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze 

externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. Tamara Harberts is hier niet 

aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de 

desbetreffende website.  

De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates 

te volgen omtrent Tamara Harberts. Elk social media kanaal heeft zijn eigen privacy verklaring die je 

vindt op hun eigen pagina. 

 

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek 

tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: hello@tamaraharberts.nl Tamara Harberts zal zo 

snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

Tamara Harberts wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

 



Beveiligen 

Tamara Harberts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website van Tamara Harberts maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat 

om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

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

wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van Tamara Harberts verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact op met Tamara Harberts via hello@tamaraharberts.nl  

Tamara Harberts is als volgt te bereiken: 

Postadres: Conny Stuartlaan 22, 1948 AA Beverwijk 

Vestigingsadres: Conny Stuartlaan 22, 1948 AA Beverwijk 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 80127282 

Telefoon: 06-43187063 

E-mail: hello@tamaraharberts.nl 

Werkervaring / gevolgde opleidingen van  Tamara Harberts 

• Opleiding Kindervoedingscoach Better Health Academy 

Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte opleidingen – KTNO-  

en erkend door vakverenigingen BATC, MBOG en NVST 

 

• Opleiding Oncologieverpleegkundige 

• Opleiding Verpleegkundige 

• Opleiding Verzorgende IG 

 


