
DE WITTE COACHING 
Privacyverklaring 

Privacyverklaring De Witte Coaching KvK 37080860 

De Witte coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37080860, vertegenwoordigt 
door mij, Caroline de Witte, respecteert jouw privacy en behandelt je persoonlijke gegevens met 
vertrouwelijkheid. Hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt staat in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
De Witte coaching 
Caroline de Witte 
www.dewittecoaching.nl 
info@dewittecoaching.nl 
06-54260804  

 

1. Wat bewaar ik en met welk doel 
a. Contactgegevens voor  boekhoudadministratie, communicatie en de coachgesprekken: voor- en achternaam, 

adres, telefoonnummer, e-mail adres; indien ZZP’er: naam van je onderneming.  
Indien in opdracht van de werkgever: naam van de organisatie en naam en functie van de opdrachtgever. 
Deze gegevens bewaar ik lokaal en in clouddiensten: Samsung Cloud (contactgegevens in telefoon) en Stack 
(back-up computer) tot 7 jaar volgens de wettelijke termijnen van bewaarplicht.  

b. Aanvullende persoonsgegevens: geboortedatum, beroep, opleiding, werk, doel van de coaching. En als het 
van toepassing is: privésituatie, huisarts, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze gegevens bewaar ik 
alleen lokaal (computer) en notities van coachgesprekken op papier tot 2 jaar na afronding van het 
coachtraject. 

 
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

2. Derden 
Je persoonsgegevens deel ik niet met derden behalve: 
- als je  hier toestemming voor gegeven hebt, zoals een overeengekomen rapportage aan de opdrachtgever; 
- gegevens onder 1a om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
- gegevens onder 1a worden opgeslagen via leveranciers van clouddiensten en website.  
Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan zijn er verwerkersovereenkomsten met 
deze leveranciers.   
 

3. Hoe kan je je gegevens inzien en laten verwijderen 

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en ze ook laten aanpassen of verwijderen. Stuur 
dan een mail naar info@dewittecoaching.nl. Je kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een 
computerbestand, naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Na een check of het verzoek 
echt van jou komt, hoor je binnen 3 werkdagen van mij.  
 

4. Wijzigingen in de Privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Als er iets wijzigt, dan staat dat op de website en/of hoor je dit 
rechtstreeks door een bericht per e-mail. 
 

5. Bescherming en beveiliging van je gegevens 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee 
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
via info@dewittecoaching.nl.  
 
Als wij er niet uitkomen, heb je ook de mogelijkheid om een klacht over het verwerken van jouw 
persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 juli 2019. 
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