PRIVACYVERKLARING SJÖCRONA COACHING EXPERT (‘SCE’)
Vrijwilligheid
1. Verstrekking van persoonsgegevens aan SCE berust niet op enige wettelijke
verplichting; die verstrekking geschiedt vrijwillig door de cliënt van SCE.
Doel verstrekking van persoonsgegevens
2. Verstrekking van persoonsgegevens heeft een tweeledig doel: SCE mondeling en/of
schriftelijk voorzien van persoonlijke informatie die de cliënt in het belang van zijn of
haar eigen ontwikkeling wil delen, en van zakelijke informatie die nodig is voor de
financiële relatie tussen SCE en haar cliënt.
Verwerking van persoonsgegevens
3. In de schriftelijke overeenkomst tot coaching tussen de cliënt en SCE bevestigt de
cliënt uitdrukkelijk aan SCE toestemming te verlenen zijn/haar persoonsgegevens te
verwerken.
4. Verwerking van persoonsgegevens houdt in dat SCE die gegevens op papier dan wel
in de Cloud opslaat.
Bewaartermijn persoonsgegevens
5. SCE bewaart zakelijke gegevens die voor fiscale doeleinden nodig zijn zeven jaren na
het kalenderjaar waarin de overeenkomst tot coaching is beëindigd. Binnen zestig
dagen na verloop van die zeven jaren worden de bedoelde gegevens vernietigd.
6. Uiterlijk twee kalenderjaren na beëindiging van de coachingsrelatie tussen SCE en de
cliënt, worden de andere dan de in par. 5. bedoelde persoonsgegevens vernietigd.
Kennisneming van persoonsgegevens; geheimhouding
7. Enkel de namens SCE optredende coach is gemachtigd ook kennis te nemen van
andere dan de zakelijke persoonsgegevens.
8. SCE verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden na uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming door de cliënt, tenzij de wet SCE tot
verstrekking verplicht.
9. Het staat SCE vrij zakelijke persoonsgegevens (zoals een kopie van de factuur van SCE
aan de cliënt) te delen met de administrateur en/of accountant die SCE inschakelt
voor haar boekhouding en/of fiscale aangelegenheden.
Verwerking van gezondheidsgegevens; geheimhouding
10. Naast de geheimhouding die SCE krachtens overeenkomst met haar cliënt in acht
neemt, rust op haar met betrekking tot verwerking van gezondheidsgegevens een
bijzondere geheimhoudingsplicht krachtens de Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensverwerking.
Recht op informatie
11. De cliënt heeft te allen tijde het recht informatie te krijgen over welke van zijn/haar
persoonsgegevens SCE heeft verwerkt. Die informatie kan enkel worden opgevraagd
per e-mail aan jan@sjocronacoaching.com.
Recht op vernietiging van persoonsgegevens
12. De cliënt heeft te allen tijde het recht zijn/haar toestemming tot verwerking van
persoonsgegevens in te trekken. SCE zal – voor zover enige wettelijk verplichte
bewaartermijn dat toestaat - die gegevens dan vernietigen binnen een termijn van 60
dagen na ontvangst van het bericht tot intrekking. Die intrekking kan uitsluitend per
e-mail geschieden aan jan@sjocronacoaching.com.
Klachtrecht

13. Over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door SCE kan de (al dan niet
voormalig) cliënt zich beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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