Privacyverklaring Marieke Coacht Kindercoaching
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, is Marieke Coacht Kindercoaching gevestigd te Silvolde ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 76239519.
Mijn beveiligde website www.mariekecoacht-kindercoaching.nl maakt gebruik van cookies
voor de verbetering van de website ervaring. Bij het gebruiken van mijn website accepteer je
deze cookies.
Doel van verwerking persoonsgegevens
Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website
of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met
jou te communiceren. Dit alles in het kader van de met jou overeen gekomen dienstverlening.
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6
maanden na ontvangst verwijderd.
Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik zal je vragen een
intakeformulier in te vullen. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met
jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband
nodig of nuttig acht.
De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.
Beveiliging en delen gegevens
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de
verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers,
zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te
verzekeren, maak ik alleen gebruik van diensten en organisaties die werken volgens de AVG
eisen. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.
Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Analoge stukken en digitale bestanden
Op internet bewaar ik niets van jou en/of je kind. Alles wat we via e-mail (Gmail) of
WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de Privacy overeenkomsten waar
jij en ik mee ingestemd hebben als gebruikers van die diensten. Mail, app en sms zitten in
mijn apparaten, waar alleen ik toegang toe heb. Deze zijn beveiligd met een code en/of
wachtwoord. Wanneer je mijn website bezoekt, wordt je verzocht om toestemming voor het
gebruik van cookies. Deze worden alleen in gebruik genomen, nadat jij hier toestemming

voor hebt gegeven. Mijn website is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie over
mijn kindercoachpraktijk. Via mijn website kun je mij een e-mail sturen, waarop ik per e-mail
reageer. De contactgegevens in je e-mail komen terecht in mijn e-mail box (Gmail). Het is
niet mogelijk om via mijn website interactie met mij te hebben, hier worden dus ook geen
persoonsgegevens opgeslagen.
De dingen die je kind maakt in mijn praktijk geef ik over het algemeen elke keer mee naar
huis. Het kan voorkomen dat ik een keer iets opschrijf over jou en/of jouw kind tijdens een
ontmoetingsgesprek of een coachsessie. Ik bewaar dat veilig in een kast waar alleen ik in
kan. Je mag er op gerust zijn dat ik niets van de persoonlijke gegevens deel met derden
zonder jouw toestemming.
Beeldmateriaal
Het kan zo zijn dat ik een foto maak van het werk dat ik met jouw kind gemaakt heb. Ik maak
geen foto’s zonder uw nadrukkelijke toestemming. Als ik een foto maak en deze plaats op
social media, zorg ik dat uw kind en het gemaakte werk onherkenbaar en onherleidbaar zijn.
Ik laat het je weten als ik van plan ben een foto te plaatsen.
Als jij eventueel zelf foto’s wilt maken jouw kind en mij in mijn praktijk, doen we dat met
wederzijds instemmen en afspraken over de wijze waarop jij de foto’s gebruikt.
Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de
Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn
verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en
daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene
Ik respecteer jouw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u
toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie
en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken
kun je hierover contact met me opnemen.

