Privacy beleid
Wij ze en ons in om het leven van kinderen met leerproblemen zoveel mogelijk te
verbeteren. Daarvoor hebben we in sommige gevallen informa e nodig.
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 zing van
AVG, is WIES, geves gd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 82586780

De website
Onze websites gebruiken cookies, maar alleen met jouw toestemming. Zodra je onze website bezoekt
ontvang je uitleg over cookies en kan je bepalen of je cookies accepteert.

Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Wies gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens en contactgegevens enkel om met u in contact te
treden in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Deze gegevens worden niet
gebruikt voor andere doeleinden.
Indien er geen coaching traject gestart wordt, dan worden je gegevens niet bewaard.
Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand kont, dan zullen wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens
enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens
die wij in dat verband nodig of nu g achten.
In geval van een coaching traject via jeugdzorg, delen we je contactgegevens met Kernvisie Methode.
Zij delen de contactgegevens met de gemeente ten behoeve van een kwaliteitsonderzoek, maar
alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn
Is er een coaching traject gestart, dan bewaren je gegevens zeven jaar. Dit termijn begint na
a oop van het coaching traject. Is het traject uitgevoerd via jeugdzorg, dan zijn we op basis
van de jeugdwet verplicht om het dossier 15 jaar te bewaren.
De gegevens over het coaching traject bewaren we om in te kunnen zien wanneer een cliënt
op een later moment een afspraak wil maken voor een vervolgtraject.
De gegevens over het coaching traject bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over
de dienst te kunnen beantwoorden.

Beveiliging
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We nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare
ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in AVG aan u toegekende
rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn recht op inzage, correc e en verwijdering van uw
persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt hierover contact met ons
opnemen.
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Lianne van den Berg
Groningen
06-57542324
info@ikbenwies.nl

