
 

 

 

 

 

Privacyverklaring Kindercoach Jenny, d.d. 22 mei 2018 
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is 

opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 

AVG, is Kindercoach Jenny, Jenny van Aalten, gevestigd te Angeren, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 61274720 

 

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat jouw 

toestemming is verkregen. Zodra je onze website bezoekt ontvang je uitleg over cookies en 

kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert. 

 

Wij adviseren je om de privacyverklaring goed door te lezen. Het document privacy beleid is 

schriftelijk op te vragen bij praktijk Kindercoach Jenny (info@kindercoachjenny.nl ) . 

 

 

Persoonsgegevens 

 

- Doel van verwerking 

Indien je ons jouw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website 

of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met 

jou te communiceren en in het kader van de met je overeen te komen dienstverlening. Indien 

geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens uiterlijk 6 

maanden na ontvangst verwijderd. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere 

doeleinden. 

 

 

 

- Verwerken persoonsgegevens  

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer 

persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze 

persoonsgegevens enkel in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en 

verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.  

 

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld,  waarbij deze 

toestemming ook altijd weer ingetrokken kan worden. 
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- Beveiliging 

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. Bij 

de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere 

verwerkers. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, 

sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan 

in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden 

verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.  

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke 

afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.   

 

Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een 

administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de 

verwerking.  

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van 

de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Overeenkomsten binnen de 

Jeugdwet dienen 15 jaar bewaard te blijven.  

 

Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met jouw 

overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding 

van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.  

 

Rechten betrokkene  

Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat je de in de AVG aan je 

toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie 

en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken 

kun je hierover contact met ons opnemen, info@kindercoachjenny.nl  

 

 

 

Klachtenprocedure, d.d. 22 mei 2018 
 

Algemeen 

1. Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter 

kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn 

belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht 

worden ingediend door u als ouders/verzorgers. 

2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u 

en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.  

3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor 

kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, 

een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.  

Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met 

haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. 
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U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een 

ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een 

oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de 

hoogte brengen van andere mogelijkheden. 

 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de 

betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij 

beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld 

en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de 

betrokkene(n). 

 

Klachtenfunctionaris: 

mevrouw L. de Boon 

telefoonnummer: 06-48445538 

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl  
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