
Privacyverklaring
Coachia respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons
verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven
wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij
verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
● Uitvoering (zorg)overeenkomst
● Facturatie
● Betaalverkeer
● Communicatie
● Identificatie
● Klanttevredenheid
● Uitvoering wettelijke verplichtingen

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

● Het verzorgen van de (financiële) administratie
● Het hosten van onze website

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden
zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na voltooiing van de opdracht bewaren wij het
desbetreffende dossier zeven jaar.
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Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere
door middel van:

● Wachtwoordbeleid
● Toegangsbeveiliging
● Firewalls
● Beveiligde backupomgeving
● Geheimhouding door medewerkers, verwerkers en ZZP’ers

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

● Recht op inzage
● Recht op rectificatie
● Recht op wissing (vergetelheid)
● Recht op beperking van de verwerking
● Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
● Recht van bezwaar
● Recht op intrekking toestemming
● Recht om een klacht in te dienen

Links naar andere websites en social media
Indien op onze website een verwijzing naar een andere website te vinden is  van een andere
organisatie, hebben wij geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de
manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft
u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij
behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons
opnemen via onderstaande contactgegevens:
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Coachia
info@coachia.nl
06-43705774

Recht Op Inzage
Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij
verwerken. Wilt u meerdere kopieën ontvangen dan berekenen wij een redelijke vergoeding.

Recht op rectificatie
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens rectificeren of aanvullen, maar alleen als dat past binnen de
doeleinden van de verwerking. Op uw verzoek zullen wij u informatie geven over deze ontvangers.

Recht op wissing (vergetelheid)
In onder meer de volgende gevallen mag u ons vragen uw gegevens te wissen:

● De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking
● U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er bestaat geen andere

rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens
● Wanneer u met succes bezwaar hebt gemaakt (zie recht van bezwaar)
● Wanneer wij uw gegevens zonder rechtsgrond zouden verwerken

Recht op beperking van de verwerking
Dit houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar in beginsel niet meer
mogen worden verwerkt. U heeft recht op beperking in de volgende gevallen:

● U betwist de juistheid van de gegevens
● De verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar u wil dat gegevens (nog) niet worden

gewist
● Wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u wil de gegevens behouden in verband met

een rechtsvordering
● Tijdens de behandeling van een door u ingediend bezwaar (zie recht van bezwaar)

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te
dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar
U mag bezwaar maken tegen te verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking staken,
wanneer uw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij uw gegevens voor direct marketing, dan zullen wij
een door u ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Recht op intrekking toestemming
U mag uw toestemming voor de verwerking weer intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan
de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Wij zullen de verwerking van uw gegevens
dan staken, tenzij er een andere rechtsgrond aanwezig is voor de verwerking.
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Recht om klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg
30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900 2001201.
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