Privacyverklaring
Gerard van Rijnsoever /
kijkverder support

Vertrouwen is de basis van mijn werk als loopbaancoach. Een loopbaantraject bij mij gaat
over vertrouwen; vertrouwen in eigen kunnen en vertrouwen in de toekomst. Persoonlijke
groei kan alleen maar ontkiemen in vertrouwen.
Daarom moet je er op kunnen vertrouwen dat jouw verhaal bij mij veilig is en dat ik op een
integere manier omga met jouw verhaal en de persoonlijke gegevens die daar bij horen.
Bij het verlenen van diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen
hoe ik daar mee omga.
Hoe kom ik aan persoonsgegevens?
Om jou goed van dienst te kunnen zijn heb ik gegevens van jou nodig. Die krijg ik van jou
zelf.
Als het een opdracht van een derde is, bijvoorbeeld jouw werkgever, dan ontvang ik ook via
die weg gegevens.
En als laatste ontvang ik gegevens via een formulier op de website.
Om welke gegevens gaat het:
NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats;
Contactgegevens: emailadressen en telefoonnummers;
Jouw curriculum Vitae:
Geboortedatum,
Agenda afspraken,
gespreksverslagen, testresultaten, en dergelijke;
Gegevens van de opdrachtgever c.q. werkgever.
Waarom heb ik die gegevens nodig:
Ik verwerk de gegevens om uitvoering te geven aan onze afspraken.
Ook zijn er wettelijke verplichtingen om gegevens bij te houden voor administratie,
boekhouding en belastingen.
Natuurlijk zijn gegevens ook nodig om contact te houden met elkaar en een eventuele
opdrachtgever.
En jouw vraag en verhaal bevatten ook veel gegevens die van belang zijn voor de
begeleiding.
Geheimhoudingsverplichting
Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan anderen behoudens wettelijk richtlijnen of op
jouw eigen verzoek of nadat je akkoord bent gegaan.
Hoe lang bewaar ik gegevens?
In de praktijk gebeurt het dat cliënten na verloop van tijd terug komen met een
vervolgvraag. Daarom bewaar ik jouw gegevens maximaal twee jaar na afloop van een

traject. Op verzoek kan ik ook het dossier meegeven of eerder vernietigen of langer
bewaren.
In verband met administratieve en fiscale wettelijke richtlijnen moeten bepaalde gegevens
langer bewaard worden.
Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd.
Ik verwerk gegevens digitaal en fysiek op papier. Ik hecht waarde aan vertrouwelijkheid en
zorg uiteraard voor een passende beveiliging.
Het zijn en blijven jouw gegevens.
Dat ik gegevens van jou beheer wil niet zeggen dat jij daar niets meer over te zeggen hebt.
Je kan altijd inzage vragen, kopieën krijgen, of zelfs het hele dossier mee naar huis nemen na
afloop van het traject. Behoudens gegevens die onder wettelijke bewaartermijnen vallen.
Mijn verantwoordelijkheid voor het beheer vervalt als je het dossier mee naar huis neemt.
Vragen
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring neem dan contact op:
verder@gerardvanrijnsoever.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

