
 
 

PRIVACYVERKLARING 

Inleiding 
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die 
datum de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde is. De AVG geeft je meer mogelijkheden om voor jezelf 
op te komen bij de verwerking van je persoonsgegevens. De AVG verplicht organisaties om een privacyverklaring op te 
stellen waarin zij aangeven welke gegevens zij van je verzamelen, met welk doel ze dat doen, hoe lang zij gegevens 
bewaren en wat je rechten zijn. Hieronder vind je de privacyverklaring van De Zevensprong. 

Privacyverklaring 
Algemeen 
De gebruiker van deze privacyverklaring is Kindercoachpraktijk De Zevensprong, gevestigd in Etten-Leur en ingeschreven 
bij de KvK onder nummer 52482847. 

Verwerken persoonsgegevens 
Geef je ons je persoonlijke contactgegevens? Dan zullen deze gegevens alleen gebruikt worden om met je in contact te 
treden en om met je te communiceren. Ze worden niet voor andere doelen gebruikt. 

Als jouw kind jonger dan 16 jaar is, mag De Zevensprong alleen persoonsgegevens van hem/haar verwerken als je daar 
als ouder toestemming voor hebt gegeven. Het verzoek om toestemming vind je onderaan deze privacyverklaring. Een 
coachtraject kan alleen opgestart worden als je jouw toestemming verleend hebt. 

Wil je de nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Ook dan heb ik je toestemming nodig. Je e-mailadres wordt alleen 
gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen versturen.  

Beveiliging persoonsgegevens 
We doen er alles aan om te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij De Zevensprong. Bij de verwerking van je gegevens 
maakt De Zevensprong gebruik van enkele gegevensverwerkers. De Zevensprong heeft met deze gegevensverwerkers 
een verwerkersovereenkomst afgesloten. Het gaat om Hostnet (website), G-mail (mailverkeer) en MailChimp 
(nieuwsbrief). 
Gegevens die in het dossier van je kind terechtkomen, worden op papier opgeslagen in een afgesloten ruimte. 

Bewaren persoonsgegevens 
De Zevensprong bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Daarbij zijn wel 
de wettelijke en fiscale verplichtingen leidend. Zo moeten factuurgegevens 7 jaar bewaard blijven. Voor de nieuwsbrief 
geldt dat je gegevens niet langer bewaard blijven vanaf het moment dat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. 

Je rechten  
De Zevensprong respecteert jouw privacyrechten. We zullen eraan meewerken dat je de rechten die je volgens de AVG 
hebt, kunt uitoefenen. Zo heb je bijvoorbeeld het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Wil 
je van deze rechten gebruik maken? Stuur dan even een mail. 

 

     Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord. 

     Ik geef toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van mijn kind <16 jaar. 

     Ik geef toestemming voor het doorsturen van de nieuwsbrief. 

 

Plaats en datum: _____________________________________    Handtekening ouder: _________________________________ 


