
Privacyverklaring van mijn praktijk: MijnZelfbeeld: 

Angela de Witte: Supervisor & Kindercoach & Coach  

Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn praktijk: 

 

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de wet 

heeft een organisatie die met uw persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van 

wie de gegevens zijn bepaalde rechten.  

Wat zijn de plichten van de praktijk? 

Mijnzelfbeeld- Angela de Witte is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van 

persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de 

praktijk als volgt: 

Welke gegevens verzamel ik van u? 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 BSN nummer wordt niet gevraagd.  

Onderstaande gegevens gebruik ik alleen voor de duur van een traject, daarna worden deze 

verwijderd. 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Hulp- leer -vraag 

 Gezinssamenstelling 

 Opleidingsniveau van kind(eren) en ouders 

 Beroep beide ouders 

 Indien gewenst verslaglegging en na uw expliciete toestemming van eindvaluatie via mail 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

 Een goede en efficiënte dienstverlening 

 Onderhouden van contact 



 Facturering 

 Verslaglegging na evaluatie traject.  

 Nakomen van wettelijke verplichting en waaronder belastingaangifte 

 Ik heb mij verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang  

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede 

dienstverlening.  

 Gegevens w.b.t betalingen hanteer ik een bewaartermijn van max. 2 jaar 

Indien van belang voor de begeleiding kan MijnZelfbeeld ook bijzondere gegevens vastleggen. 

Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Zij komen altijd met toestemming van de ouders 

in de praktijk. Naam en handtekening is voor de aanmelding gevraagd. Is een kind nog geen 12 jaar 

oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders of opvoeders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf 

maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders of opvoeders 

beiden zijn rechten uitoefenen.  

Verstrekking aan derden 

Alle gegevens zijn vertrouwelijk en in principe voor eigen gebruik. MijnZelfbeeld verstrekt, alleen na 

toestemming van u, aan derden uw persoonsgegevens en dan alléén in het geval indien dit nodig is in 

het belang van het begeleidingstraject of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Andere dienst of zorgverleners 

Om andere dienst of zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de dienstverlening is afgerond of bij 

een verwijzing of naar een andere vorm van dienst of zorgverlening. Dit gebeurt alleen met uw 

expliciete toestemming. 

Beveiliging 

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een papieren 

cliënten dossier worden bijgehouden gedurende het traject. Angela de Witte draagt er zorg voor dat 



deze gegevens goed worden beveiligd en niet toegankelijks is voor anderen. Bestanden op een 

computer worden met een toegangscode beveiligd.    

Intervisie en supervisie 

Er kunnen gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden door Mijnzelfbeeld tijdens 

intercollegiale trainingen en supervisie om kwaliteit te waarborgen. 

Als Mijnzelfbeeld vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst 

informeren en hier expliciet om toestemming voor vragen. 

Uw rechten; gegevens inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen 

 Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor het beoogde doel. 

 U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. 

 Bij wijzigingen wordt u gevraagd deze door te geven zodat uw persoonsgegevens up to date 
worden gehouden. 

 U hebt het recht op inzage en kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op uw persoon 
betrekking hebben en u mag hiervan een kopie ontvangen. 

 U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar Mijnzelfbeeld@gmail.com  

 Mijnzelfbeeld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Website  

Mijnzelfbeeld gebruikt  functionele cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van deze 

website naar de computer worden gestuurd. Via google Analytics worden de cookies gebruikt om een 

duidelijk beeld te krijgen van de bezoekers op de website en de pagina die worden bezocht.  

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten en over hoe MijnZelfbeeld met uw 

persoonsgegevens omgaat kunt u bellen of mailen. Zie contact website MijnZelfbeeld. 
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