
Privacy verklaring Vera Possel Coaching

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maak ik via deze 
privacy verklaring inzichtelijk welke persoonsgegevens ik verwerk, met welk doel en hoe ik 
zorg draag voor jouw privacy.

Naast de gangbare persoonsgegevens (naam, telefoon, email adres) verwerk ik ook gegevens 
die voor de AVG vallen onder bijzondere persoonsgegevens in een korte verslaglegging die ik 
bijhoud gedurende het coach traject. Gegevens die ik verwerk met als doel om tot een goed 
resultaat te komen en je te kunnen mailen of bellen. Als coach heb ik als enige toegang tot 
mijn verslaglegging. De gegevens in mijn verslaglegging blijven 1 jaar na afronding van het 
traject bewaard.

Om jouw privacy te waarborgen zal ik:
• Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens 
• Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
• Ik alleen geanonimiseerd gebruik maken van je gegevens tijdens intercollegiale toetsing
• Alleen jouw naam & adres gegevens gebruiken voor de financiele afhandeling.
• Je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen wanneer ik vanwege een 

andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens.
• Gebruik blijven maken van Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
• Gebruik blijven maken van SSL; wanneer je het contact formulier invult worden je 

gegevens via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de 
adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens.

• Naam, adres en woonplaats
• Datum 
• Korte omschrijving 
• Kosten 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bovenstaand is al aangegeven in welke omstandigheden ik jouw gegevens met derden deel. 
Dat betekent dat ik jouw gegevens alleen met derden deel als dit nodig is voor jouw coach 
traject en na jouw toestemming. Met bedrijven die een klein deel van jouw gegevens 
verwerken, heb ik een verwerkers overeenkomst gesloten om te zorgen dat ook zij zorgen voor 
beveiliging en vertrouwelijke omgang met gegevens. Denk daarbij aan het 
administratiekantoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoons- 
gegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 
genoemde organisatie, te sturen.

Mocht je meer informatie willen, een vraag of een klacht hebben of een verzoek, neem dan 
contact op met Vera Possel; info@veraposselcoaching.nl


