Ik ben me er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens er worden verzameld als u deze website
gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd.
Privacy beleid Coaching by Monique
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Coaching by Monique. U dient zich ervan bewust te zijn
dat Coaching by Monique niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Coaching by Monique
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor coaching, een cursus of andere dienst vraag ik u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Coaching by Monique of die van een derde partij. Ik zal deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens en verzamel of gebruik dus geen informatie voor
andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij u van tevoren uw
toestemming hiervoor heeft gegeven.
Verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze
diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde cursus of workshops (nodig
voor inschrijving en facturatie), geboorteplaats, geboortedatum. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover
ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals ten behoeve van de belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. Zo nodig biedt ik de mogelijkheid tot het inzien,
veranderen of verwijderen van verstrekte persoonlijke informatie.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms
vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk
uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van Coaching by Monique of die van een derde partij. Deze gegevens zullen niet worden
gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Vanwege het vertrouwelijke karakter van
mijn dienstverlening worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd
wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, over de vraag of en zo ja,
welke gegevens kunnen worden verstrekt.
Deze website en cookies
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen. Deze website maakt gebruik van
cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van
Coaching by Monique of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer
een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op deze en andere
websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Overige
Regelmatig wordt gecontroleerd of er aan dit privacy beleid wordt voldaan en kan dit Privacy Statement dan ook
van tijd tot tijd wisselen.
Contact
Als u een vraag heeft over dit Privacy Statement, kunt u contact opnemen via info@coachingbymonique.nl of
0652614160

IJsselstein, 22 december 2018

Privacy Statement behorende bij de website www.coachingbymonique.nl dd 22122018

