PRIVACYVERKLARING
Praktijk Marianne de Wit coaching & supervisie, mindfulness & compassie
Marianne de Wit coaching& supervisie, mindfulness & compassie is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Adres: Koekoeklaan 16, 5613AJ Eindhoven.
Marianne de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van de praktijk.
Zij is te bereiken via info@mariannedewit.nl of telefoonnummer +31 6 53338945.
Website: www.mariannedewit.nl
Persoonsgegevens die verwerkt worden
Marianne de Wit verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadres
- overige persoonsgegevens die je verstrekt via intakeformulieren, in gesprekken,
telefonisch of via schriftelijke/digitale correspondentie. Dit zijn veelal bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens die te maken hebben met gezondheid, fysiek
mentaal, emotioneel.
Verwerking persoonsgegevens; met welk doel en op basis van welke grondslag
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
- het begeleiden tijdens coach- en supervisiesessies
- de begeleiding tijdens trainingen
- het afhandelen van jouw betaling
- verzenden van de Nieuwsbrief/aankondigingen van trainingen
- om te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren,
bijvoorbeeld voor het maken/wijzigen van afspraken
- je te kunnen informeren over wijzigingen in het aanbod
- de praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Verwerkers
Marianne de Wit kan voor het verwerken van persoonsgegevens anderen inschakelen,
doch alleen via een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene
verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
Persoonsgegevens delen met derden
Marianne de Wit deelt alleen persoonsgegevens met derden wanneer dit nodig is voor
de uitvoering van de dienstverlening en indien jij daarvoor schriftelijke toestemming
hebt gegeven. Eveneens om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens
Marianne de Wit bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in
beginsel de volgende bewaartermijnen:
- naam, adres, telefoonnummer, emailadres: bewaartermijn zolang jij
Nieuwsbrieven / aankondigingen trainingen wenst te ontvangen. Bij uitschrijving
worden deze gegevens niet bewaard.
- Persoonsgegevens/ gegevens over gezondheid ( fysiek/emotioneel/mentaal)
maximaal 5 jaar, mede in verband met de her certificering bij
beroepsorganisaties bij wie Marianne de Wit is aangesloten.
- (financieel)administratieve gegevens: 7 jaar.
Gegevens inzien, aanpassen, overdragen, verwijderen en klachten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door
Marianne de Wit en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een
schriftelijk verzoek kunt doen om jouw persoonsgegevens door te sturen naar jou.
Indien je van bovenstaande mogelijkheid gebruik wenst te maken, kun je een mail
sturen naar info@mariannedewit.nl. Marianne de Wit vraagt je om bij dit verzoek een
kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, om er zeker van te zijn dat dit verzoek
daadwerkelijk door jou wordt gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart, evenals je
paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy.
Mocht je een klacht hebben over de wijze waarop Marianne de Wit omgaat met jouw
persoonsgegevens, kun je contact opnemen door te bellen naar +31 6 53338945. Een
klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Marianne de Wit kan deze privacyverklaring wijzigen. Een actuele versie van de
privacyverklaring staat op de website.
Hoe Marianne de Wit persoonsgegevens beveiligt
Marianne de Wit neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@mariannedewit.nl.

