Bescherming van je gegevens:
Bij het maken van een afspraak:
Noteer ik je naam, telefoonnummer en geboortedatum.
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens, ik deel deze gegevens niet met derden.
Je gegevens blijven tot een jaar na het laatste contact bewaard.
Ik bewaar de gegevens om contact met je te houden.
Bij meerdere afspraken of een onderzoek:
Noteer ik je naam, telefoonnummer, geboortedatum, postadres en e-mailadres.
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens, ik deel je gegevens niet met derden.
Ik bewaar de gegevens om contact met je te houden.
Je dossier met onderzoeksgegevens, huiswerk en mijn aantekeningen bewaar ik op 1 pc en deels op
papier.
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. Op geen enkele wijze deel ik de inhoud van deze dossiers
met derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.
Ik bewaar het dossier tot 5 jaar na het laatste contact.
Ik gebruik het dossier om het traject effectief te laten verlopen.
Bij het versturen van facturen:
Is de factuur gericht aan degene die de begeleiding of het onderzoek aangevraagd heeft.
Facturen horen bij mijn financiële administratie, deze bewaar ik zowel op mijn pc als op papier.
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens: ik doe zelf mijn boekhouding.
Voor financiële administratie gelden de wettelijke bewaartermijnen.
Je hebt het recht persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek tot inzage of correctie kan je mondeling of schriftelijk meedelen.
Een verzoek tot verwijdering kan door de privacyovereenkomst, die in het eerste gesprek verstrekt
wordt, op te sturen naar van der Enden Training & Advies.
Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek gereageerd worden.
Je krijgt een bevestiging van verwijdering.
Als je de indruk krijgt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van
misbruik, of als je meer informatie wenst, neem dan contact op met Van der Enden Training &
Advies.
Van der Enden Training & Advies
Nijenheim 2248
3704 AR Zeist
06-49693252
030-6950616
info@vanderenden.nl
KvK: 302651520

