PRIVACYBELEID
BerdineVosCoaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
BerdineVosCoaching
www.berdinevoscoaching.nl
Woestduinlaan 19 3941 XA Doorn
06-45073002
info@berdinevoscoaching.nl
Persoonsgegevens die worden verwerkt
BerdineVosCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens
zelf verstrekt ten behoeve van jouw opdracht. Door het verstrekken van een
opdracht aan BerdineVosCoaching geef je toestemming voor verwerking van
jouw gegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt
worden:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Alle gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar persoonlijke situatie.
Privacyverklaring BerdineVosCoaching
BerdineVosCoaching vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door
BerdineVosCoaching dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt
BerdineVosCoaching zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat BerdineVosCoaching:
 jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen;
 passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te
beschermen;
 jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter
inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik
persoonsgegevens
BerdineVosCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- bellen of e-mailen over afspraken;
- bijhouden van een persoonlijk dossier t.b.v. het begeleidingsproces;
- voor het verzenden van facturen.
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
BerdineVosCoaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
BerdineVosCoaching bewaart jouw gegevens, digitaal en op papier minimaal 7

jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van het coachtraject
blijft vijf jaar bewaard om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen
oppakken.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op
je computer of smartphone. BerdineVosCoaching gebruikt geen cookies.

