HETTY ZOCK – TRAINING EN COACHING
PRIVACYVERKLARING
1. Hetty Zock biedt als supervisor, coach en trainer diverse vomen van
begeleiding aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze diensten beschikt
Hetty Zock over uw persoonsgegevens die de klanten haar via de website,
schriftelijk en/of via email ter beschikking hebben gesteld.
2. Deze persoonsgegevens betreffen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
Functie
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en/of
telefonisch

3. Doel verwerkingen
Hetty Zock verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
Voor het sturen van facturen
Voor het sturen van (vak)inhoudelijke informatie en/of
wetenswaardigheden

4. Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, alleen
indien er sprake is van een wettelijke verplichting.
5. Geheimhouding en opslag gegevens
•
•

Hetty Zock is gebonden aan de geheimhouding zoals aangegeven in de
LVSC-gedragscode. www.lvsc.eu/sites/lvsc/
Hetty Zock bewaart de gegevens in het eigen huis, in dossiermappen en
op de eigen (beveiligde) pc. Na de eindevaluatie wordt het door de
cliënt ingeleverde materiaal vernietigd tenzij anders overeengekomen.
Hetty Zock behoudt eigen aantekeningen, evaluatie- en
beoordelingsgegevens maximaal drie jaar.

•

De administratieve gegevens worden, conform de fiscale bewaarplicht,
7 jaar bewaard.

6. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens
Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt
dat deze gebruikt worden. Neem contact op via t.h.zock@rug.nl
7. Klachten over de verwerking
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan kunt u contact opnemen via t.h.zock@rug.nl en uw klacht kenbaar
maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de
privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 09002001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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