
H.P.A. Vreugdenhil Consultancy B.V. / She in IT garandeert dat jouw privacy beschermd
wordt wanneer je gebruik maakt van onze diensten en om dit te garanderen hebben
we een beleid gemaakt over hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan en hoe
deze beschermd worden. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de AVG (Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming). 
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Persoonlijke gegevens
Jouw persoonlijke gegevens (zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer etc.)
gebruiken we alleen om onze verplichtingen na te komen en je optimaal onze diensten
te kunnen leveren. In principe vragen we alleen je volledige gegevens nadat je hebt
aangegeven gebruik te willen maken van onze diensten.

Verwerken persoonlijke gegevens
Als je gebruik gaat maken van onze diensten zal er naast je persoonlijke gegevens ook
meer data verzameld worden. Denk hierbij aan vragenlijsten, maar ook informatie over
de coaching sessies en bijvoorbeeld de plannen die we maken. Uiteraard wordt je
informatie alleen met toestemming met derden gedeeld indien dat nodig is. 
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Toegang tot en beveiliging van gegevens
Je gegevens zullen niet doorgestuurd, gedeeld of verkocht worden voor bijvoorbeeld
marketingdoeleinden. We gaan integer met je gegevens om en alles wat bij ons
besproken wordt blijft ook bij ons. 

Verder hebben we uiteraard ook de nodige maatregelen genomen op technisch en
organisatorisch gebied om je gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal etc.
Informatie uit sessie wordt uitsluitend digitaal opgeslagen en eventuele schriftelijke
aantekeningen worden na de sessie vernietigd. 

Bewaartermijn 
We houden ons uiteraard aan de wettelijke en fiscale verplichtingen en bewaren
facturen minimaal 7 jaar. Persoonlijke gegevens bewaren we niet langer dan nodig is
voor de dienstverlening die we verrichten en de samenwerking die we hebben. 

Uiteraard heb je altijd het recht om je gegevens in te zien, aan te passen of te laten
verwijderen wanneer jij dat wil.
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