C

O

A

C

H

I

N

G

Privacyverklaring
Kamille Coaching, gevestigd aan de Emmastraat 45a te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

van de dienstverlening. Kamille Coaching hecht

Kamille Coaching, Karin van den Berg

er veel waarde aan om hier vertrouwelijk en

Emmastraat 45a

integer mee om te gaan.

6828 HB Arnhem
06-11343415

Met welk doel Kamille Coaching

info@kamille-coaching.nl

persoonsgegevens verwerkt

www.kamille-coaching.nl

Kamille Coaching verwerkt persoonsgegevens

KvK nummer: 04054492

voor de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens die Kamille Coaching

•	het kunnen verlenen van mijn diensten;

verwerkt

•	het factureren en afhandelen van betalingen

Kamille Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn

van mijn diensten;
•	klanten te kunnen bellen of e-mailen

diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan

indien dit nodig is om mijn diensten te

mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

kunnen uitvoeren; zoals afspraken maken,

van de persoonsgegevens die Kamille Coaching

opdrachten en informatie versturen ten

verwerkt:

behoeve van het coachtraject;
•	het voldoen aan wettelijke verplichtingen

• Voor- en achternaam

zoals belastingaangifte.

• Adresgegevens
• Telefoonnummer

Bewaartermijn persoonsgegevens

• E-mailadres

Kamille Coaching bewaart uw persoons-

• Bankrekeningnummer

gegevens niet langer dan nodig voor het doel

De gegevens sla ik op op mijn beveiligde

waarvoor deze zijn verstrekt. Ik hanteer de

computer en in mijn bedrijfsadministratie.

volgende bewaartermijnen voor de volgende
categorieën persoonsgegevens:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Kamille Coaching verwerkt mogelijk bijzondere

•	gegevens over de inhoud van de

en/of gevoelige gegevens van u -zoals over uw

coachgesprekken bewaar ik zolang het

gezondheid- die u (mondeling) verstrekt tijdens

coachingstraject duurt. Daarna verwijder en

onze contacten om gebruik te kunnen maken

vernietig ik deze gegevens.

E: info@kamille-coaching.nl

Kamille Coaching/Counseling Arnhem
www.kamille-coaching.nl T: 06 11 34 34 15

www.relatiecoachingarnhem.nl
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•	naam, adres en woonplaats, telefoonnumer
en e-mailadres, bankrekeningnummer, data
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contact opnemen en probeert Kamille Coaching
er samen met u uit te komen.

van de gesprekken en facturen verwijder
ik na 7 jaar (bewaartermijn voor de

Beveiliging persoonsgegevens

belastingdienst).

Kamille Coaching neemt de bescherming van
uw gegevens serieus en neemt passende

Delen persoonsgegevens met derden

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

Kamille Coaching verkoopt uw gegevens

toegang, ongewenste openbaarmaking en

niet aan derden en zal deze uitsluitend aan

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als

derden verstrekken indien dit nodig is voor de

u het idee heeft dat uw gegevens toch niet

uitvoering van de diensten of om te voldoen

goed beveiligd zijn of zonder uw toestemming

aan een wettelijke verplichting.

worden verwerkt of gedeeld, neem dan
telefonisch contact op of stuur een e-mail aan

Met bedrijven die uw gegevens verwerken

info@kamille-coaching.nl.

in mijn opdracht ter uitvoering van mijn
diensten, heb ik een verwerkingsovereenkomst

Wijziging van de privacyverklaring

afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau

Kamille Coaching kan deze privacyverklaring

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw

aanpassen. Op deze pagina vindt u steeds de

gegevens.

huidige en geldende versie.

Links naar andere websites

Meer informatie

Op de website van Kamille Coaching staan

Als u vragen heeft over het gebruik van uw

links naar andere websites. Kamille Coaching

persoonsgegevens door Kamille Coaching dan

is niet verantwoordelijk voor de inhoud of

kunt u telefonisch contact opnemen met Karin

de privacybescherming van deze websites. Ik

van den Berg (06-11343415) of een e-mail

adviseer u dan ook om altijd het privacy beleid

sturen naar info@kamille-coaching.nl

van de betreffende website te lezen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt te allen tijde verzoeken om uw
gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te
verwijderen. Als u gebruik wilt maken van dit
recht, dan kunt u dit per email aangeven (info@
kamille-coaching.nl).
Ook als u een klacht heeft over de wijze van
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u

E: info@kamille-coaching.nl

Kamille Coaching/Counseling Arnhem
www.kamille-coaching.nl T: 06 11 34 34 15

www.relatiecoachingarnhem.nl

