Privacy verklaring Walking Together
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordering
Gegevensbescherming (AVG).
Verantwoordelijk voor deze privacyverklaring en verwerking van de gegevens dat
ben ik; Aagtje Eisinga-Kruijer, eigenaresse van coach en begeleidingspraktijk
‘Walking Together’ te Bellingwolde ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
nummer 75552841
Welke gegevens verzamel ik en waarom?
Als ik om persoonlijke gegevens vraag, dan vermeld ik altijd het doel. Dit kan zijn
voor de doelstellingen van de coaching, begeleiding, de communicatie of de
facturering. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt
zijn. Sommige gegevens heb ik nodig voor de door de wet gestelde eisen aan
begeleiding en voor de belastingdienst.
Uitsluitend zal ik alleen naar gegevens vragen die voor mij noodzakelijk zijn en zullen
leiden tot een goede samenwerking.
Alle niet noodzakelijke gegevens zal ik meteen na het beëindigen van het contract
verwijderen. Uiteraard heb ik wel een administratieve bewaarplicht voor de
belastingdienst van 7 jaar.

Aan wie geef ik de gegevens door?
In geen geval worden aan mij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld,
tenzij daartoe een wettelijke verplichting is. Ook verkoop, verhuur of lease ik geen
persoonsgegevens aan anderen. Ik deel persoonsgegevens alleen met derden, als
dit noodzakelijk of ten bate is van de overeenkomst die ik met mijn klant heb. Dit
gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.
Hoe lang bewaar ik gegevens?
Als coach en begeleider heb ik de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te
bewaren. Hierna vernietig ik ze.
Hoe beveilig ik de vastgelegde persoonsgegevens?
Ik stel alles in het werk om de persoonsgegevens die aan mij verstrekt worden zo
goed mogelijk te beveiligen. Eventuele gegevens staan op mijn werklaptop. Hierop
zit een wachtwoord waarvan alleen ik op de hoogte ben. Met alle partijen die inzicht
hebben tot de persoonsgegevens (eventuele boekhouder, degene die deze computer
repareert) ga ik een verwerkingsovereenkomst aan om de veiligheid te waarborgen.

Zo wordt ongeoorloofde toegang voorkomen en wordt het juiste gebruik van de
gegevens gegarandeerd.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die ik van
jou heb. Dit overzicht verstrek ik kosteloos.
Indien je meent, dat ik bepaalde gegevens van jou onjuist in mijn administratie heb
verwerkt, dan kun je mij om een correctie vragen.
Je hebt het recht om een eerder verleende toestemming tot gebruik en verwerking
van jou gegevens in te trekken. Hiervoor is het voldoende om een mail met het
verzoek te sturen aan info@walkingtogether.nl
Heb je vragen of klachten?
Heb je vragen over de wijze waarop ik omga met jouw persoonsgegevens? Aarzel
dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen om deze vragen
zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens ben
omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat je hierover eveneens contact opneemt met
mij. Ik beloof je dat deze klacht mijn aandacht krijgt.
Mocht je van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met jouw
persoonsgegevens ben omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Elektronische communicatie
Als klanten een contactformulier op mijn website invullen, of mij een e-mail sturen,
dan worden de gegevens die ze mij toesturen bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van die e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.
Cookies
Voor zover mij bekend is slaat mijn website geen cookies op, als dit wel het geval is
zal dit door mijn website host zijn. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet
browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden
op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad

je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites
gebruik maakt.
Wijziging van deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze
wijzigingen op de hoogte.

