Privacy Policy Ik & de Ander B.V.
In deze verklaring vindt u een overzicht over de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom
we dat doen en wat we ermee doen. Privacy is een belangrijk recht van iedereen en wij zullen er
alles aan doen om die te bewaken. Daarom zorgen wij ervoor dat we zorgvuldig omgaan met de
informatie die u ons verstrekt.
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doelen die met u zijn overeengekomen. Wij delen
die gegevens niet met anderen, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wij
beveiligen de gegevens zorgvuldig.
Wanneer u vragen, suggesties of klachten heeft ten aanzien van de manier waarop wij met uw
gegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van
Ik & de Ander B.V., Marjoke Smits. U kunt dat het beste doen door een mail te sturen naar
marjoke@ikendeander.nu
Wij bewaren alleen de volgende gegevens:
-

Naam en voornaam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Werkdossier bestaande uit:
o Uitwerking coachplan en coachverslag
o Uitwerking van werkwijzen gebruikt tijdens de sessies
o Indien er sprake is van een opdrachtgever anders dan de klant/cursist:
▪ Naam, emailadres en telefoonnummer van contactpersoon namens
opdrachtgever
▪ Naam organisatie en diens adres, emailadres, emailadres afdeling
financiën en algemeen telefoonnummer
o Indien relevant voor het traject: uw functie

Wij bewaren enkel de gegevens die nodig zijn voor het zakelijk contact dat wij met u hebben.
Werkdossier wordt 6 maanden na het laatste contact vernietigd. Wij hanteren de ruimte van 6
maanden vanwege de mogelijkheid tot nazorg.
Wij gebruiken gegevens voor de volgende doeleinden:
-

Sturen van nieuwsbrieven;
Om contact met u te kunnen opnemen over zaken waarover wij een overeenkomst zijn
aangegaan;
Om u te informeren over noodzakelijke gegevens omtrent diensten waarvoor u zich bij
ons heeft geïnformeerd, aangemeld dan wel ingeschreven.

U heeft op elk moment het recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt
dat doen door de daartoe opgenomen rechtstreekse mogelijkheid in de door u ontvangen mail,
dan wel door contact met ons op te nemen via de mail of per telefoon.

Ik & de Ander B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marjoke@ikendeander.nu .
Wij wijzen u er tenslotte op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht 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

