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Privacyverklaring
Deze verklaring geeft informatie over hoe LeerKRACHTcoach omgaat met persoonsgegevens
die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
Onze dienstverlening
LeerKRACHTcoach vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
• het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het uitvoeren van de overeengekomen
opdracht.
Persoonsgegevens die wij verwerken
LeerKRACHTcoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Bij aanmelding voor de
nieuwsbrief gebruik ik uw naam en e-mail gegevens alleen voor dat doel. Als je een gesprek
aanvraagt, gebruik ik uw naam, e-mailadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen.
Als u een (online) cursus, workshop of opleiding bestelt dan vragen we ook nog adresgegevens
van u.

Regels persoonsgegevens
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van
onze taken als adviesorganisatie. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw
verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de
vereiste maatregelen nemen.
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door LeerKRACHTcoach niet langer bewaard dan nodig voor
het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het
nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan
verjaringstermijnen).
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door LeerKRACHTcoach worden verwerkt kunt u op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik
maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze
privacyverklaring.

Privacyverklaring LeerKRACHTcoach
Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens LeerKRACHTcoach verwerkt, voor welk doel
dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor
we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht
rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is
dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de
onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek
indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet
verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in
afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar
tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de
verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de
persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een
verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien
wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en
een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en
voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het
gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen
om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is
ingelogd.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de
website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics.
Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun
verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te
verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de
behoeften van de gebruikers.
Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de
gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal
gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om
informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek
voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van
formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van
de gebruiker.
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Zoals je ziet is het voor jou handig om met cookies te werken. Maar als je bezwaar maakt
tegen gebruik van cookies kun je deze zelf ook verwijderen van jouw pc. (Zie voor meer
informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/cookiesverwijderen) of via de privacy instellingen van uw mobiele device.
Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?
LeerKRACHTcoach doet er alles aan om de persoonsgegevens die u verstrekt, tegen
onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt
LeerKRACHTcoach gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers,
en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige
gegevens.
Wat te doen bij een datalek?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding
van datalekken. Indien u het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken
wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.
Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat
wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een
internationale organisatie.
Wijzigingen
LeerKRACHTcoach behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. In dat
geval zullen wij contact met u opnemen alvorens we uw gegevens zullen gebruiken voor
deze nieuwe doeleinden. Dit om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze
Privacyverklaring en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor deze nieuwe
doeleinden te weigeren.
Vragen
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door
LeerKRACHTcoach, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst in uw
persoonsgegevens neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-45647455 of mail
aan info@leerkrachtcoach.nl

