Privacy beleid Derksen Loopbaancoaching
Als loopbaancoach hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In
dit privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt
omgegaan met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom
zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Derksenloopbaancoaching houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:
• De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
privacy beleid.
• Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van
persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging
van persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, cliënten hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Derksenloopbaancoaching verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•

Gespreksvoering t.b.v. Loopbaancoaching
De financiële administratie ( facturen, accountant)
Om je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te
kunnen voeren
Een dossier of verslag te kunnen maken over de cliënt t.b.v. de continuïteit
Het afnemen van testen t.b.v. loopbaankeuzes

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:
• Naam/voorletters/tussenvoegsel
• Adres/postcode/ woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
Verstrekking aan derden:
Derksen Loopbaancoaching deelt gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen. Geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.
Derksen Loopbaancoaching maakt gebruik van derde partijen voor de volgende doeleinden:
•
•

Accountant, doel: verwerking facturatie en boekhouding
Om testen i.v.m. loopbaankeuzes te kunnen afnemen.

Bewaartermijn
Derksen Loopbaancoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer het bewaartermijn van 7 jaar
(fiscale verplichting)
Derksen Loopbaancoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover
of contact met mij wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens op de website.

