Privacystatement

Inleiding
Deze website, https://www.trescoaching.nl wordt onderhouden door Trescoaching (Therese van den
Oever) in samenwerking met Coers internet trainingen & diensten. In dit privacystatement wordt
uitgelegd hoe Trescoaching omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de
website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens
worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën
van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over praktijk Trescoaching
Trescoaching is gevestigd te Baexem en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 69029091. Voor vragen over het privacystatement is Trescoaching
bereikbaar op telefoonnummer 06-12559409. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het emailadres is info@trescoaching.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens
Aanmelding voor coachingsgesprekken geschiedt telefonisch of via de website. Bij aanmelding via de
website wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres en U kunt een persoonlijk bericht sturen. U krijgt
dan een antwoord per e-mail en er zal een afspraak gemaakt worden. Uw naam en emailadres zijn
dan bekend bij de mailserver van de hostingpartij Coers Internet trainingen & diensten. Uw gegevens
worden niet gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en zal ook niet gedeeld worden met derden
voor commerciële doeleinden. De notities van de gesprekken staan alleen op op papier. De notities
van de gesprekken blijven enkel in bezit van Therese van den Oever. Er wordt geen digitaal verslag
gemaakt van de gesprekken, slechts uw n.a.w. gegevens en de verdere gegevens die op de factuur
staan worden digitaal opgeslagen.

Privacy rondom gesprekken
Het privacystatement wordt tijdens het eerste gesprek toegelicht. De inhoud van de gesprekken blijft
tussen de coach en de coachee en wordt in principe niet gedeeld met derden. Wanneer dit wel van
nut zou kunnen zijn wordt expliciet toestemming aan de coachee gevraagd.

Bewaartermijn
Trescoaching bewaart de persoonsgegevens op papier en de digitale factuurgegevens niet langer dan
10 jaar.

Verwerking van gegevens door derden
Enkel de gegevens die op de factuur staan kunnen in opdracht van Trescoaching worden verwerkt
door verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder
verantwoordelijkheid van Trescoaching en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met
uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden
wel aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal
rechten. U heeft het recht om Trescoaching te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie
(art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om
Trescoaching te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer
informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met
Trescoaching via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit
privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op
15-2-2019.

