Privacyverklaring Kip Communicatie, Bureau voor advies en coaching
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 en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG
persoonsgegevens ben ik, Mariëtte Kip, met mijn bedrijf Kip Communicatie, Bureau voor
advies en coaching,
Hilleweg 80, 4464 JA Goes, t: 06 1535 7421, e: mariette@kipcommunicatie.nl
Kamer van Koophandel Middelburg, 220 37 336.
Als coach in communicatie maak ik aantekeningen van onze sessies die ik bewaar in een
dossier. Net als wat besproken wordt, zijn de dossiers vertrouwelijk. Je dossier bevat niet
meer dan:
Je naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer;
Eventuele verwijzingsbrief of -mail, bijvoorbeeld van je werkgever;
De offerte met behandelplan;
Mijn aantekeningen van de sessies;
Onze eventuele mailwisseling en whatsapp-berichtjes.
Ik gebruik je gegevens om met je in contact te treden en om met je te kunnen communiceren
in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening.
De gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij jij daar expliciet toestemming voor geeft
of wanneer daar een wettelijke verplichting voor geldt.
Kip Communicatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Om jouw privacy én de technische beveiliging te waarborgen, maak ik duidelijke afspraken die
overeenkomen met de in de AVG gestelde eisen, zoals met mijn accountant, mijn it-specialist
en web host.
Het dossier bewaar ik op een plek waar ik alleen toegang toe heb. Gegevens op mijn
computer en mobiel zijn beveiligd met wachtwoord en/of inlogcode. Van al mijn gegevens
worden back-ups gemaakt door mijn it-specialist.
Je dossier bewaar ik niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, binnen de
wettelijke en fiscale verplichtingen, maximaal 7 jaar. Als we niet tot samenwerking overgaan,
worden je gegevens verwijderd. Ook factuurgegevens voor de Belastingdienst bewaar ik 7
jaar.
Vanzelfsprekend respecteer ik je privacyrechten en zal ik eraan meewerken dat je deze AVGrechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en
verwijdering van je persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten kun je
hierover met mij contact opnemen.

