Privacy Statement
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Belangrijk om te weten voor jou als cliënt tijdens een coaching traject:
✓ Art2wisdom Coaching hecht veel belang aan beveiliging van jouw gegevens.
Daarom doet zij er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens
bij haar veilig blijven en alleen worden gebruikt voor de hoogst noodzakelijke
dingen.
✓ Met Art2wisdom bedoelen we de juridische entiteit Art2wisdom, een
coaching praktijk handelende onder de naam Art2wisdom, geregistreerd bij
de KvK met nummer 67721923. Locatie: Waardeweg 19 in Haarlem.
✓ Persoonsgegevens die Art2wisdom Coaching bewaard zijn: voor- en
achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en voortgangsrapportages. Jouw
e-mail adres en telefoonnummer met als doel gedurende het proces een
zakelijke relatie te kunnen onderhouden. De voortgangsrapportages worden
bewaard in een digitaal dossier om de voortgang te kunnen bijhouden voor
reflectiedoeleinden en het proces te kunnen volgen.
✓ Een digitale kopie en uitwerking hiervan wordt opgeslagen in jouw
persoonlijke digitale dossier. Jouw dossier wordt niet langer dan 2 jaar
bewaard. We vragen hiervoor jouw akkoord. Met het ondertekenen van dit
document ga je hiermee akkoord.
✓ Je hebt het recht om jouw persoonlijke dossier tijdens jouw coaching traject in
te zien en te laten corrigeren door Art2wisdom Coaching. Je bent te allen
tijde vrij om op de praktijk te bekijken hoe zij digitaal met jouw gegevens
omgaat. Tevens heb je het recht om je dossier te laten verwijderen binnen de
bewaartermijn van 2 jaar. Mocht dit tijdens het coaching traject het geval
zijn, bedenk dan wel dat dit niet bevorderlijk zal zijn voor de voortgang van je
coaching. Je kunt art2wisdom per e-mail (art2wisdom@gmail.com) laten
weten dat je het dossier verwijderd wilt hebben.
✓ Art2wisdom verzamelt jouw gegevens op basis van de door jouw gegeven
toestemming en op basis van de door jou ondertekende overeenkomst.
✓ Bij Art2wisdom Coaching worden jouw gegevens bewaard en gebruikt voor
administratieve diensten. Voor niets anders dan waar jij voor wilt, dat
Art2wisdom Coaching ze gebruikt. Specificatie waar jouw gegevens voor
worden gebruikt:
• e-mailadres het versturen van nieuwsbrieven, het informeren van
activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van kunstzinnig coachen
en workshops, het versturen van een factuur, versturen van
thuisopdrachten.
• Telefoonnummer en e-mailadres: voor het onderhouden van een
zakelijke relatie, het maken van afspraken.
• Naam, adres en woonplaats voor de facturatie en boekhouding.
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Bijzondere gegevens worden bewaard in jouw dossier. Ook hiervoor zullen we
jouw toestemming voor vragen.
Je hebt altijd het recht om te weten of Art2wisdom Coaching voor jou derde
partijen inhuurt en, zo ja, om welke partijen het gaat en om te weten welke
gegevens zij aan hen doorgeeft.
Voor de boekhouding zal zij alleen jouw naam aan derde partij Somer
Administratie doorgeven die zij inhuurt om diensten voor haar te kunnen
uitvoeren.
Voor het versturen van nieuwsbrieven zullen jouw persoonsgegevens verwerkt
worden door Mailchimp.
Art2wisddom maakt gebruik van verschillende fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen, firewalls, beveiligde servers,
encryptie van gegevens (wat maar van toepassing is)
Art2wisdom mag jouw persoonsgegevens verzamelen, omdat zij daar jouw
toestemming voor vraagt en deze overeenkomst door jou is ondertekend.
Art2wisdom Coaching is verplicht om van elke persoon waar zij gegevens van
bewaart, uitdrukkelijke toestemming te vragen om deze gegevens te mogen
gebruiken. Daarom vraagt zij jou om onderstaand formulier te ondertekenen
voor akkoord en aan haar terug te sturen. Art2wisdom zal jouw akkoord
uiteraard veilig in jouw digitale dossier bewaren! Jouw toestemming kan ook
ingetrokken worden door je af te melden via het contactformulier op de
website www.art2wisdom.nl en via de link onderaan de nieuwsbrief.
Ben je het niet eens met de manier waarop Art2Wisdom omgaat met jouw
persoonsgegevens? Neem dan contact op via art2wisdom@gmail.com met
een beschrijving van jouw klacht. Art2wisdom doet haar best om de klacht zo
goed mogelijk te verhelpen. Komen we er samen niet uit? Dan staat het je vrij
om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
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Akkoord voor persoonsgegevens

Naam coachee/cliënt:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Korte omschrijving over wie jezelf bent:

Wat is jouw hulpvraag?

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn naam en achternaam conform
Privacy Statement.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn e-mail adres conform Privacy
Statement.
Ik geef toestemming voor het verwerken en bijhouden van mijn dossier tijdens het
traject .
Ik heb de bovengenoemde uitgangspunten, voorwaarden en privacy statement
AVG gelezen en ga akkoord.
Handtekening:
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