Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
ZonCoaching, gevestigd Emmalaan 25 in Amsterdam is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens van coachees zoals weergegeven in deze
Privacyverklaring.
Contactgegevens
ZonCoaching, www.zoncoaching.nl
Eigenaar en coach: Ingeborg Ertinger
Emmalaan 25, 1075 AT Amsterdam
Tel: 06-39435135
KvK: 56048106
Persoonsgegevens die ik verwerk
ZonCoaching werkt alleen met personen van 18 jaar en ouder. ZonCoaching verwerkt
jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat jij
mij deze zelf aan mij hebt verstrekt.
De persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam, - Geboortedatum, - Adresgegevens, - Telefoonnummer, - Emailadres, - Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via het invullen van
mijn intake-formulier, eventuele reflectieverslagen en correspondentie via de mail
en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
ZonCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te
kunnen oefenen
- Het bieden van een persoonlijk coachingstraject
- Het maken van een offerte
- Het afhandelen van de betaling van jouw coachtraject (facturatie)
Geautomatiseerde besluitvorming
ZonCoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat
ik hier tussen zit.
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Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
ZonCoaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de
minimaal wettelijke bewaartermijn van 5 jaar voor de door verstrekte informatie en
de offerte en factuur.
Delen van persoonsgegevens met derden
ZonCoaching zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Wanneer de werkgever het coachingstraject bekostigd dan zal ZonCoaching een
offerte en factuur waarin een aantal persoonsgegevens zijn verwerkt delen met de
werkgever. Ook zal ZonCoaching persoonsgegevens delen indien dit nodig is om aan
een wettelijke verplichting te voldoen.
Cookies, of vergelijkbare technieken
De website ZonCoaching gebruikt alleen functionele cookies. Dit wil zeggen dat zodra
iemand de website verlaat, de informatie meteen verdwijnt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door ZonCoaching en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te
sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
ingeborg.ertinger@zoncoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door jou is gedaan vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Ik reageer hier zo snel mogelijk op, doch uiterlijk binnen 4 weken.
Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan
vooral aan mij weten. Mocht jij er met mij niet samen uitkomen, dat heb jij het recht
om een klacht in te dienen bij de Privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Beveiliging van jouw persoonsgegevens
ZonCoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat
jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met mij op via Ingeborg.ertinger@zoncoaching.nl
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