PRIVACYVERKLARING
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Persoonsgegevens:
Voor het uitvoeren van mijn beroep en voor het kunnen bieden van zorg en begeleiding aan mijn
klanten is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
StapsgeWijs Organizing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die ik verwerk:







Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
Eventueel extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag.

Als je besluit om klant te worden, dan vraag ik waarschijnlijk meer gegevens. Bijvoorbeeld in een
inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek. Alles blijft tussen ons. Ik vraag enkel naar zaken die van
belang zijn voor onze samenwerking en verband houden met de hulpvraag. Mocht het nodig of zinvol
zijn dat ik informatie deel dan is dit uiteraard enkel met jouw toestemming.
Waarom verzamelt StapsgeWijs Organizing deze gegevens?






Om je te begeleiden, coachen en de opdracht uit te kunnen voeren
Om je te bellen, appen, mailen of op een andere manier contact te leggen als dit nodig is voor
de dienstverlening.
Om je te informeren over mijn diensten
Voor het afhandelen van de betaling, het voeren van de boekhouding
Om te voldoen aan de wet, bv het doen van de belastingaangifte

Hoe gaat StapsgeWijs Organizing om met deze gegevens?
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat vind ik zelf ook belangrijk. Alleen ik
heb toegang tot mijn telefoon en computer welke beveiligd zijn met een code. Mijn site is alleen voor

eenzijdig verkeer. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou.
Hooguit kun je mij een mail sturen via het contactformulier op de site. Tijdens telefonisch contact en
werkafspraken schrijf ik soms wat op. Ik gebruik dit als geheugensteun in een volgende afspraak of voor
verslaglegging (bijvoorbeeld in het geval van PGB begeleiding). Ik bewaar alles zorgvuldig en discreet. Je
kunt er dus zeker van zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen, zonder jouw
toestemming.
Bewaartermijn:
Gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht + 1 jaar zodat StapsgeWijs Organizing de
gegevens na de opdracht nog heeft als je binnen dat jaar opnieuw begeleiding wenst. Op grond van een
wettelijke regeling kan het zijn dat jouw gegevens langer bewaard moeten worden. Voor de
bedrijfsadministratie hanteer ik de wettelijke termijn van 7 jaar.
Overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is
verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of op basis
van een wettelijke verplichting.
Je hebt ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens die aan StapsgeWijs Organizing zijn verstrekt
of door haar zijn verzameld 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. Ook heb je het
recht om de gegevens op te vragen en deze eventueel aan een andere verantwoordelijke over te
dragen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@stapsgewijs-organizing.nl.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot:
StapsgeWijs Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht blijken dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met:
Maaike Hermans StapsgeWijs Organizing.
Adres: Faunalaan 64, 5831 MB Boxmeer
Mail: info@stapsgewijs-organizing.nl
Telefoon: 06-40262267

