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Praktijk voor Vaktherapie en Coaching Nijmegen 

 

 

PRIVACYREGLEMENT - coaching 

 

TOELICHTING 

Als praktijkhouder van de Praktijk voor Vaktherapie en Coaching Nijmegen hecht ik veel waarde aan 

het beschermen van jouw persoonsgegevens. In dit document wil ik je informeren over hoe ik met 

jouw persoonsgegevens omga, welke gegevens ik opsla en wat ik ermee doe. Mocht je na het lezen 

van dit document nog vragen hebben, kun je graag contact met mij opnemen. 

PRIVACY 

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 zorgvuldig omga met jouw persoonlijke  gegevens; 

 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens; 

 niet meer persoonsgegevens vastleg dan nodig voor het beoogde doel; 

 de persoonsgegevens aanvul als ze niet volledig zijn en up to date houd; 

 de persoonsgegevens corrigeer als ze onjuist blijken te zijn.  

 

Deze persoonsgegevens betreffen 

 naam 

 adres 

 woonplaats  

 emailadres 

 geslacht 

 functie 

 (eventueel) bedrijfsgegevens en werkgeversgegevens 

 

Daarnaast maak ik van elke bijeenkomst aantekeningen van hetgeen er besproken is om jou zo goed 

mogelijk van dienst te kunnen zijn.  
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DOEL VERWERKINGEN 

Ik verwerk jou persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 Voor het sturen van facturen 

 Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden 

 Voor het kunnen uitvoeren van een coachingstraject 

 

VERSTREKKEN AAN DERDEN  

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor de facturen en 

financiële administratie. Wanneer jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er 

voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden 

worden gebruikt.  In alle andere gevallen zal ik jouw expliciete toestemming vragen voor het 

verstrekken van jouw gegevens.  

 

INZAGE EN WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS 

Je hebt recht op inzage en wijziging van jouw gegevens. Als gegevens van jou verzameld worden, 

dan kun je laten weten dat je niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem hiervoor schriftelijk contact op.  

 

BEWAARTERMIJN 

Jouw persoonsgegevens worden voor de maximale duur van een jaar bewaard.  

 

KLACHTEN OVER DE VERWERKING 

Mocht je klachten hebben over het naleven van de bepalingen in dit reglement vraag ik je direct met 

mij contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit kunt dan kun je ook een klacht indienen bij de 

privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
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