
Privacyverklaring Brands LoopbaanZaken  

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. 

Vanzelfsprekend doe ik mijn best jouw* privacy te waarborgen. Dat wil zeggen dat ik 

➢ zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens 

➢ ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens 

Als jouw coach/counselor heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik 

deel nooit informatie over jou met anderen, tenzij na jouw expliciete toestemming. Mocht 

het nodig zijn dat derden (een deel van) de begeleiding overnemen, zullen zij toegang 

tot jouw dossier nodig hebben; hiervoor wordt eerst jouw toestemming gevraagd. 

Contactinfo: Marieke Brands, 06 4649 6710 of brands@loopbaanzaken.nl 

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen? 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens zoals mailadres en telefoonnummer 

• Curriculum Vitae (en daarmee geboortedatum/plaats en eventueel pasfoto) 

• Medische/gezondheidsinformatie zover relevant voor de begeleiding 

• Werkbladen die je zelf aanlevert (uitwerkingen van opdrachten) 

• Aantekeningen vanuit de gesprekken 

• Indien aan de orde: FML en informatie over belastbaarheid 

Doeleinden  

Ik verwerk gegevens voor de volgende doeleinden: 

• Het onderhouden van contact 

• Een goede en efficiënte dienstverlening 

• Bieden van goede nazorg 

• Rapportage (wordt altijd eerst aan jou voorgelegd) 

• Sturen van nieuwsbrieven enkele malen per jaar (na aanmelding door jouzelf) 

• Beheer van cliëntenbestand 

• Facturering en boekhouding 

• Nakomen van wettelijke verplichtingen 

Grondslagen 

Ik verwerk genoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst 

dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of uit een gerechtvaardigd 

belang. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, zal dat 

afzonderlijk en schriftelijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden 

In het kader van de dienstverlening kan ik voor de hiervoor genoemde doeleinden 

gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureau’s of IT-leveranciers. In het 

kader daarvan worden aan deze derden sommige persoonsgegevens verstrekt. Deze 

derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde 

doeleinden. 

Mocht een doorverwijzing nodig zijn waarbij het gewenst is dat ik jouw gegevens aan 

derden verstrek, zal daarvoor expliciet toestemming gevraagd worden. 

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden om aan een wettelijke 

verplichting te voldoen. Ik zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of 

goede doelen.  
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Doorgifte van gegevens buiten de EER 

Wanneer in ons contact gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld LinkedIn, FaceBook, 

Google Analytics of gmail, kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden 

opgeslagen. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen 

houden aan de Europese regelgeving. 

Bewaartermijn 

Ik zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden 

genoemd in deze verklaring; dwz dat je gegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn 

om de betreffende doelen te bereiken. Sommige gegevens dienen langer bewaard te 

worden vanuit wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale of medische bewaarplicht. In het 

algemeen worden dossiers uiterlijk twee jaar na afsluiten van een traject vernietigd. 

Beveiliging 

Natuurlijk doe ik mijn uiterste best je gegevens te beveiligen tegen verlies en 

onbevoegde toegang tot jouw gegevens. Hiervoor heb ik passende 

beveiligingsmaatregelen getroffen. 

Inzagerecht 

Je hebt natuurlijk altijd het recht om een verzoek te doen tot inzage van je gegevens. 

Binnen 1 maand na ontvangst van een dergelijk verzoek krijg je een overzicht van alle 

persoonsgegevens die bij Brands LoopbaanZaken zijn vastgelegd. Indien daaruit 

onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen of te 

verwijderen.  

 

* ‘jouw’ slaat hier zowel op gegevens van coachee als op gegevens van opdrachtgevers 

en samenwerkingspartners 

 

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 14 mei 2018 

 

 

 

 

 


