Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van door (ouder(s)/verzorger(s)
van) de cliënt aan mij verstrekte persoonsgegevens en is opgesteld volgens de AVG
wetgeving.
Gegevens via e-mail of contactformulier
De persoonsgegevens uit het contactformulier of via de e-mail worden gebruikt om met u in
contact te treden (contactgegevens) en met u te communiceren m.b.t. uw
vraag/contactverzoek. Ik gebruik de gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er uit dit
eerste contact geen dienstverlening tot stand komt, zal ik de contactgegevens binnen 6
maanden na ontvangst verwijderen.
Gegevens m.b.t. uw hulpvraag voor coaching of training en intake-/aanmeldformulier
Indien u besluit tot een coachtraject of training, ontvangt u een intake- of aanmeldformulier.
Dit formulier kunt u naar eigen inzicht invullen. Het formulier bevat algemene persoonlijke
gegevens en specifieke informatie over uw hulp-/coachvraag. Deze gegevens worden
uitsluitend door mij ingezien en zullen zonder uw schriftelijke toestemming niet met derden
worden gedeeld. Het intake-/aanmeldformulier t.b.v. het te volgen coachtraject of de
training wordt door u ondertekend, waarbij u tevens aangeeft dat u akkoord bent met deze
privacyverklaring en met de algemene voorwaarden, vermeld op mijn website:
www.kindengezincoach.nl. Het intake-/ aanmeldformulier wordt bewaard in een dossier.
Digitaal- en papieren dossier
Alle gegevens van u en uw kind(eren) worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Digitale
informatie wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde map. Gegevens die op
papier zijn vastgelegd, zoals door mij gemaakte aantekeningen, door het kind gemaakte
tekeningen en oefeningen, worden bewaard in een dossiermap, in de kast van een afgesloten
ruimte.

Delen van gegevens en bewaartermijn
Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met derden. Een uitzondering daarop is
wanneer daar een wettelijke verplichting voor is, wanneer er vermoedens zijn dat de
veiligheid van uw kind in het geding is (volgens de afwegingskaders in de meldcode) of
wanneer er een gerechtelijk bevel voor is.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De belastingdienst eist dat de
financiële gegevens (facturen) zeven jaar bewaard dienen te worden. Persoonsgegevens
m.b.t. het coachtraject of de training worden binnen twee jaar na beëindigen van het traject
verwijderd of vernietigd.
Uw rechten
Ik respecteer uw privacy rechten en zal ervoor zorgdragen dat de in de AVG aan u
toegekende rechten kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn het recht op
inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten
gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met mij opnemen.

