Privacyverklaring Jofel kindercoaching
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld
in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik u aangeven dat de eventuele
gegevens die ik van en door u krijg bij mij in veilige handen zijn!

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik,
Marianne Vugts, de eigenaresse van Jofel kindercoaching, gevestigd in Eindhoven, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61278157

Waarom ik uw gegevens bewaar?
Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en eventuele social media
accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Contact gegevens bewaar ik voor het sturen van een
factuur en het onderhouden van contact. Ik gebruik deze gegevens alleen nadat wij een coaching
overeenkomst zijn aangegaan.
Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja heeft gezegd om met mij te gaan werken. Ziet
u er na een oriëntatie van af, dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.
Verwerken persoonsgegevens
Starten we een traject, dan vraag ik u om meer gegevens. Bijvoorbeeld via een
toestemmingsverklaring, intakeformulier of tijdens een gesprek. Het toestemmingsverklaring en
intakeformulier geef ik mee of stuur ik u via de mail. Deze stuurt u ingevuld terug via mail of geeft
u mij tijdens het intakegesprek. De formulieren zie zijn ingevuld via mail, zal ik bewaren in een
dossier die ik in mijn laptop bewaar. Deze is beschermd met een wachtwoord. Geschreven
formulieren bewaar ik in een archief in een afgesloten kast.
Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor
onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u
doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met uw toestemming.
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Tijdens onze gesprekken kan het zijn dat ik aantekeningen maak die ik op mijn computer bewaar,
die is beveiligd is met een wachtwoord. Alle gegevens die ik vraag zijn in het belang van het
coaching proces. Informatie aan derden geef ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Niet digitale gegevens
Tijdens het intakegesprek en coachsessies maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze bewaar ik in
een archief die ik opberg in een afgesloten kast.
U mag er gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw
toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een
gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Ik zal gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de
wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren
van facturen. Deze bewaar ik digitaal, beveiligd met mijn wachtwoord..

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar
ik niets van u. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt
beschermd door de privacy overeenkomsten als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in
mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd
met een code.
Mijn site www.jofelkindercoaching.nl is een ‘etalage’ en alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en
de ander leest. U kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets van u op.
Ik ben bij een betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van gegevens door WordPress.
Social media buttons
Op de website van Jofel kindercoaching zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk
Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar
geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en
Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens
doen die zij via deze cookies verwerken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van
uw browser.

Marianne Vugts | kinder- en oudercoaching | Dordognelaan 148 | 5627 HJ EINDHOVEN | 06 303 97
info@jofelkindercoaching.nl | www.jofelkindercoaching.nl | ABN Amro NL 58 ABNA 0509 3422 48

Uw rechten
Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien je meer informatie wenst
over de beveiliging van door Jofel kindercoaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met mij op via info@jofelkindercoaching.nl
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