Privacyverklaring
In mijn praktijk Waves Coaching verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga lees je in deze
privacyverklaring. Ik wil je graag laten zien dat ik altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens om zal gaan.
Waves Coaching gevestigd Breelaan 9 1829 AS Oudorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die ik verwerk
Waves Coaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens
zelf aan mij verstrekt.
Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, via e-mail of
whatsapp
Bijzondere- of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Waves Coaching verwerkt de volgende bijzondere- of gevoelige persoonsgegevens van jou
• Godsdienst of levensovertuiging
• Gespreksverslagen
• Medicatiegebruik indien van belang voor het coachingstraject
• Gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Waves Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Het bieden van een persoonlijk coach traject
• Een goed en efficiente dienstverlening
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering, sturen naar info@wavescoaching.nl. Waves Coaching zal zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Waves Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk
hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@wavescoaching.nl.
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Waves Coaching kun je me als volgt bereiken:
Breelaan 9
1829 AS Oudorp
072-2029289
info@wavescoaching.nl
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