Van ’t Hof
coaching
Privacy statement
1. Van t Hof Coaching, gevestigd aan Krachtveld 90, 1359 KP in Almere, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Edwin van t Hof is
de Functionaris Gegevensbescherming en is bereikbaar op +31 6 4035 5480 of via email:
admin@vanthofcoaching.nl
2. Omdat je gebruikmaakt van de diensten van Van t Hof Coaching worden onderstaande door jou aan
ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt:
√ Naam, adresgegevens en overige contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
√ Bankrekeningnummer
Omdat deze persoonsgegevens mogelijk in relatie met andere gegevens die je ons verstrekt als
bijzondere persoonsgegevens gaan kwalificeren, geef je ons expliciet toestemming je
persoonsgegevens te verwerken voor de in artikel 3 genoemde doelen.
3. Van t Hof Coaching verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
√ Optimaliseren van onze dienstverlening aan jou en om je daarover te contacten en informeren
√ Het factureren en afhandelen van je betaling
√ Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
4. Van t Hof Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de genoemde doelen
te realiseren. Wij hanteren voor persoonsgegevens een bewaartermijn van 2 jaar na de laatste
sessie/afspraak, dat wil zeggen personalia, adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele
wijzigingen van aangeschafte producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van
eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen
doorgeven. Voor alle verzonden facturen geldt een fiscaal verplichte bewaartermijn van 7 jaar.
5. Van t Hof Coaching deelt jouw gegevens niet met derden behalve in de omstandigheden zoals
genoemd in de algemene voorwaarden, artikel 8 – geheimhouding. Deze algemene voorwaarden
vind je op www.vanthofcoaching.nl
6. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om je
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van je persoonsgegevens door Van t Hof Coaching en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een dergelijk verzoek sturen naar: admin@vanthofcoaching.nl Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het
paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Van t Hof Coaching wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
7. Van t Hof Coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van t Hof Coaching heeft
de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
√ erkende 3-punts veiligheidsloten op alle toegangsdeuren
√ Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.
8. Van t Hof Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
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