Privacyverklaring
Praktijk ZiZ is in het kader van haar dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens
omgaan. Praktijk ZiZ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft
vertrouwelijk zal worden behandeld. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Praktijk
ZiZ.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Praktijk ZiZ | Marjon Huijbregts – de Koning
Vonkenwaard 7
5236XS ‘s-Hertogenbosch
marjon@praktijkziz.nl
06-24789689
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 81472781
www.praktijkziz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk ZiZ verwerkt persoonsgegevens over u, en indien van toepassing uw kind(eren), doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die worden verwerkt:
• NAW gegeven
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum
• Gezondheid (medische gegevens)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk ZiZ verwerkt gegevens die nodig zijn voor begeleiding van u (coaching en/of training). Dit omvat ook
bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze gegevens
vragen we om uw toestemming door middel van het intakeformulier en de overeenkomst.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk ZiZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van een goede, efficiënte en betrouwbare dienstverlening.
• Het onderhouden van contact.
• Het verrichten van administratieve handelingen.
• Het berekenen en factureren van de vergoeding voor de dienstverlening.
• Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen.
• Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals
belastingaangifte en het voeren van de boekhouding. Persoonsgegevens zullen alleen door Praktijk ZiZ
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•
•

worden verstrekt aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling (na
uw toestemming).
Het informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
Het verzenden van nieuwsbrieven.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk ZiZ verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, vanuit
gerechtvaardigd belang (indien de werkgever opdrachtgever is van een coachtraject) dan wel om te kunnen
voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Praktijk ZiZ,
persoonsgegevens aan Praktijk ZiZ verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Praktijk ZiZ deze gegevens
verwerkt.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Praktijk ZiZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld, zoals in deze privacyverklaring benoemd. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de persoonsdossiers: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk ZiZ deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Praktijk ZiZ deelt uw gegevens niet met derden
zonder uw toestemming. Praktijk ZiZ gebruikt cliëntcasuïstiek geanonimiseerd voor supervisie en intervisie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk ZiZ en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens,
waarover Praktijk ZiZ beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar marjon@praktijkziz.nl. We reageren zo snel mogelijk, en sowieso binnen vier weken, op uw verzoek.
Praktijk ZiZ wil u er tevens op wijzen 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

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk ZiZ 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 het
idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met ons.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2021. Praktijk ZiZ kan deze privacyverklaring
aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
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