Privacyverklaring
Coachpraktijk Aandacht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Jacqueline van Maanen, eigenaar van Coachpraktijk
Aandacht, gevestigd op Pottenbakkersveste 27, 6846BH te Arnhem. Per mail bereikbaar via:
info@coachpraktijkaandacht.nl of via telefoonnummer 06 13416687.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Coachpraktijk Aandacht verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via
mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze . Ook kan het voorkomen dat ik jouw
persoonsgegevens verkrijg via derden.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Persoonsgegevens
- NAW-gegevens
- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
- Geboortedatum, geboorteplaats
- Geslacht – Werkervaring
- Competenties en interessegebieden
- Gespreksverslagen
- Inhoud van communicatie
- IP-adres
- Rapporten van testen en analyses
- (Huiswerk) opdrachten ten behoeve van coaching
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via de website, in correspondentie
zowel telefonisch als via e-mail.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt:
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
- Het onderhouden van contact
- Het bieden van een persoonlijk coachtraject
- Een goede en efficiënte dienstverlening
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- Beheer van het cliëntenbestand
- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
- Verbetering van de dienstverlening
- Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de
dienstverlening
- Facturering
- Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
- Marketing
- Nakoming van wettelijke verplichtingen
- Het voeren van rechterlijke procedures

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met
betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen
voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal
recht.
Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
- De verbetering van mijn diensten
- De bescherming van mijn financiële belangen
- Beveiliging en het beheer van mijn systemen
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk
worden gevraagd.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die
in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden
zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afronding van een coachtraject
worden jouw gegevens nog maximaal een jaar bewaard, daarna wordt alles verwijderd.
Facturatie- en offertegegevens moeten wel langer worden bewaard, omdat ik mij moet houden aan
wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Delen van persoonsgegevens aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor
de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals
ITleveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze
derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
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Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke
verplichting of rechterlijk bevel. Jouw gegevens zullen niet worden verstrekt voor commerciële of
goede doelen.

Cookies, of vergelijkbaar gebruikte technieken
Coachpraktijk Aandacht 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 gebruikte cookies 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 kan
ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw
browser verwijderen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie,
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan landen
binnen of buiten de EER. Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen
wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou.
Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese
privacyregelgeving.

Beveiliging persoonsgegevens
Coachpraktijk Aandacht 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 met mij op via
info@coachpraktijkaandacht.nl

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 Coachpraktijk Aandacht en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover ik van jou beschik 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: Jacqueline van Maanen,
Coachpraktijk Aandacht, Pottenbakkersveste 27, 6846 BH, Arnhem Tel. 06 13416687, e-mail:
info@coachpraktijkaandacht.nl
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je 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 jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek .
Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij
weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de
hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 Oktober 2020
en zijn gepubliceerd op de website. www.coachpraktijkaandacht.nl
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