Privacyverklaring Coachen in STeIJL
Coachen in STeIJL hecht grote waarde aan jouw privacy. In deze Privacyverklaring kun je
lezen hoe Coachen in STeIJL jouw recht op privacy beschermt en respecteert en hoe om
wordt gegaan met het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens.
Als je hierover vragen hebt kun je altijd contact opnemen.
Contactgegevens
Coachen in STeIJL
Westeringlaan 32, 5993 CH Maasbree
Telefoon: 06 44466355
E-mail anneke@coacheninsteijl.nl
Website: www.coacheninsteijl.nl
KvK 72511508
Toepassing van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt
met betrekking tot (huidige, voormalige en toekomstige) cliënten, overige relaties van
Coachen in STeIJL en bezoekers van de website www.coacheninsteijl.nl
Doel verzamelen persoonsgegevens
Jouw verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor:
• Verzenden van gerichte informatie
• Onderhouden van contact
• Het uitvoeren van door jou gevraagde diensten waaronder een begeleidings- of
coachtraject en eventuele testen, op basis van de overeenkomst met jou
• Met jou communiceren en het bewaren van je gegevens in een database
• Afhandeling van betalingen
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals o.a. belastingaangifte
Welke persoonsgegevens worden verzameld
• Naam en geslacht
• Adresgegevens
• Geboortedatum- en plaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer(s)
• Eventueel bedrijfsadres
• Dossier: inhoud communicatie, door cliënt zelf aangeleverde informatie over
levensloop, oefeningen, testen, reflectieverslagen ten behoeve van een traject
• Betalingsgegevens
Verstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, behalve aan derden
die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Coachen in
STeIJL, of als de wet mij daartoe verplicht. Indien de werkgever de opdrachtgever is, wordt
altijd eerst met jou gecommuniceerd welke informatie naar de werkgever gaat.
Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Dossiers ten behoeve van begeleidings-/coachtrajecten worden vijf jaar bewaard of langer
indien dit wettelijk vereist is.
Voor de belastingdienst worden jouw gegevens maximaal 7 jaar na het jaar waarin ze
verzameld zijn bewaard.
Websites van derden
Op de websites staan hyperlinks naar websites van derden. Indien je deze bezoekt, is de
AVG van deze derde partij van toepassing.
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Beveiliging
Coachen in STeIJL neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft
passende beveiligingsmaatregelen genomen, zowel op de website als op de lokale
computer, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
voorkomen. Als je hierover meer informatie wil of dat je de indruk hebt dat jouw gegevens
onvoldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
Anneke Steijlen: anneke@coacheninsteijl.nl
Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens
• Het recht op intrekken van verleende toestemming
• Het recht om een klacht in te dienen (bij Autoriteit Persoonsgegevens)
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