Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Stichting Positief Coachen gevestigd te Goudsmedengilde 38, 3994 BB Houten,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30264880, hierna te
noemen: `de Stichting`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit
statement, stel uw vraag dan gerust. Dat kan per e-mail aan: post@positiefcoachen.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Bijhouden van
contacthistorie
en contactgegevens met /
van (mogelijke)
opdrachtgevers
en andere
relaties t.b.v. het
voeren van de
administratie en
het verzenden
van de
nieuwsbrief.

- Voornaam
- Achternaam
- Bedrijf
- Functie
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Grondslag

Marketing /
administratie
(gerechtvaardigd belang)

Uitsluitend voor zover
zelf door de
betrokkene aan ons
verstrekt of verkregen
uit openbare bron
(telefoonboek /
LinkedIn / website
bedrijf)

Privacyverklaring Stichting Positief Coachen

1

Bewaartermijn

De gegevens
worden
onbeperkt
bewaard ter
referentie bij
volgende
contactmoment
en en tbv het
toezenden van
de nieuwsbrief.
Gegevens
worden direct
verwijderd
wanneer
betrokkene hier
toe verzoekt.

Ontvangers

De Stichting heeft
geen medewerkers
in dienst. Alle
werkzaamheden
tbv van de Stichting
worden uitgevoerd
door ZZP’ers en
vrijwilligers. Deze
ZZP’ers kunnen de
gegevens inzien en
aanpassen, de
gegevens worden
niet aan hen
overgedragen.
De gegevens
worden
bijgehouden in een
online-relatie
beheerprogramma.

Financiële
administratie

In de regel zijn de in
deze administratie
opgenomen debiteuren
en crediteuren bedrijven
en organisaties. Slechts
bij grote uitzondering
worden gegevens van
prive-personen
geregistreerd. In dat
geval betreft het
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- E-mail adres

Voeren
financiële
administratie
(wettelijke
plicht)

Wettelijke
bewaartermijn
(tenminste 7
jaar)

De Stichting heeft
geen medewerkers
in dienst. Alle
werkzaamheden
tbv van de Stichting
worden uitgevoerd
door ZZP’ers en
vrijwilligers. Deze
ZZP’ers kunnen de
gegevens inzien en
aanpassen, de
gegevens worden
niet aan hen
overgedragen.
De gegevens
worden
bijgehouden in een
onlinemailingprogramma.

Versturen
nieuwsbrieven

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Marketing
(gerechtvaardigd belang) /
Toestemming

Wanneer
betrokkene
aangeeft geen
nieuwsbrief
meer te willen
ontvangen
wordt hij/zij van
de verzendlijst
gehaald.
Gegevens
worden direct
verwijderd
wanneer
betrokkene hier
toe verzoekt.

De Stichting heeft
geen medewerkers
in dienst. Alle
werkzaamheden
tbv van de Stichting
worden uitgevoerd
door ZZP’ers en
vrijwilligers. Deze
ZZP’ers kunnen de
gegevens inzien en
aanpassen, de
gegevens worden
niet aan hen
overgedragen.
De gegevens
worden
bijgehouden in een
onlinemailingprogramma.

Deze gegevens zijn
afkomstig uit het
relatiebeheerbestand,
aangevuld met relaties
die zich via de website
hebben aangemeld voor
de nieuwsbrief.
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Reserveren vaan
kaarten voor
voorstelling en
verzenden van
follow-up mail

Versturen
informatie over
diensten en
producten

- Voornaam
- Achternaam
- E-mail adres
- naam club / school
- rol in club / school

- Voornaam
- Achternaam
- E-mail adres
- naam club / school
- rol in club / school
Deze informatie wordt
verkregen uit openbare
bronnen zoals websites
van de KNVB /
sportclubs en scholen

Toestemming

Marketing
(gerechtvaardigd
belang)
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Wanneer
betrokkene
aangeeft geen
mail meer te
willen
ontvangen
wordt hij/zij van
de verzendlijst
gehaald.
Gegevens
worden direct
verwijderd
wanneer
betrokkene hier
toe verzoekt.

Wanneer betrokkene
aangeeft geen mail
meer te willen
ontvangen wordt
hij/zij van de
verzendlijst gehaald.
Gegevens worden
direct verwijderd
wanneer betrokkene
hier toe verzoekt.

De Stichting heeft
geen medewerkers
in dienst. Alle
werkzaamheden
tbv van de Stichting
worden uitgevoerd
door ZZP’ers en
vrijwilligers. Deze
ZZP’ers kunnen de
gegevens inzien en
aanpassen, de
gegevens worden
niet aan hen
overgedragen.
De gegevens
worden
bijgehouden in een
onlinekaartreserveringsprogramma.

De Stichting heeft
geen medewerkers
in dienst. Alle
werkzaamheden
tbv van de Stichting
worden uitgevoerd
door ZZP’ers en
vrijwilligers. Deze
ZZP’ers kunnen de
gegevens inzien en
aanpassen, de
gegevens worden
niet aan hen
overgedragen.
De gegevens
worden
bijgehouden in een
spreadsheet en
vervolgens in een
onlinemailingprogramma.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is
voor de bedrijfsvoeringuitvoering van de Stichting, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te
identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven
aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat
onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan
om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te
raadplegen.
Wijziging van het privacybeleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal
steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan
de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u
per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage,
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens:
E-mail: post@positiefcoachen.nl
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.
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