Privacyverklaring: Waarborgen van uw privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.mijnloopbaancoach.net is een belangrijke
taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacy-beleid welke informatie we verzamelen en hoe
we deze informatie gebruiken.
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting Mijn Loopbaancoach
Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen, 088 0808880
functionaris voor de gegevensbescherming: g.simons@mijnloopbaancoach.net
Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
- Duidelijk vermelden waar we persoonsgegevens voor verwerken;
- Voor onze online dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring.
- Voor onze overige dienstverlening doen we dat daarnaast via een toestemmingsverklaring.
- Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden;
- U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens te verwerken;
- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of
te verwijderen.
Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?
Op meerdere pagina’s binnen onze website kunt u gegevens achter laten om teruggebeld te
worden. Bovendien is het ook mogelijk om via onze website brochures te downloaden of om u
vrijblijvend aan te melden via onze website. De verschillende contactformulieren vragen elk om
andere contactgegevens.
Mijn Loopbaancoach gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en telefoonnummer ingevuld om teruggebeld te
worden dan gebruikt Mijn Loopbaancoach uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te
sturen, tenzij u dit heeft aangegeven.
Overzicht gevraagde persoonsgegevens
Afhankelijk van uw handeling binnen de website kan u gevraagd worden naar de volgende
gegevens naam, achternaam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens worden
verwerkt in ons relatiebeheersysteem.
Mijn Loopbaancoach bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u
deze heeft achtergelaten. Uw persoonsgegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derde
partijen.
Beveiliging
De website www.mijnloopbaancoach.net is beveiligd met een eigen SSL (Secure Socket Layer)
certificaat. De ingevoerde gegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde weg.
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Cookies
www.mijnloopbaancoach.net plaatst één cookie bij bezoekers voor Google Analytics. Dat doen we o
informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Zo kunnen wij
meten hoe vaak bezoekers terug komen en zien welke pagina’s het meest bezocht worden
(website- optimalisatie).
Ook houden we bij met welke browser u de website bezoekt. Meer informatie hierover vindt u in
onze cookie-statement.
Strafbare feiten en/of uitlatingen
De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website
www.mijnloopbaancoach.net strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.
Mijn Loopbaancoach respecteert uw privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
Meer informatie over de wetgeving kunt u vinden op de site van het College bescherming
persoonsgegevens www.cbpweb.nl.
Akkoord
Door de informatie en de diensten op www.mijnloopbaancoach.net te gebruiken, gaat u akkoord
met het privacy-beleid en de voorwaarden van Mijn Loopbaancoach die wij hierin hebben
opgenomen.

Toestemmingsverklaring
Als u wilt gebruikmaken van onze dienstverlening (deelnemen aan een loopbaantraject, coaching,
workshop etc.) dient u ermee akkoord te gaan dat Mijn Loopbaancoach gebruik maakt van
bepaalde informatie. Deze informatie is noodzakelijk om u:
1. adequaat van dienst te kunnen zijn en/of
2. omdat de dienstverlening door een subsidieverstrekker wordt bekostigd. In dit geval is de
dienstverlening voor u meestal gratis maar dient Mijn Loopbaancoach volgens
subsidieregelingen te verantwoorden dat de dienstverlening daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Afhankelijk van de regeling dient Mijn Loopbaancoach de gegevens te
bewaren. Na verloop van de verplichte bewaartermijn vernietigt Mijn loopbaancoach de
individuele gegevens.
Afhankelijk van uw persoonlijk traject dat u volgt en de bekostiging hiervan kunnen de volgende
gegevens noodzakelijk zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• eventueel BSN
• eventueel actueel dienstverband of uitkeringsstatus
Voordat u start zal Mijn Loopbaancoach om uw toestemming vragen in de vorm van een
Toestemmingsverklaring. Hierin staat of er een subsidieregeling van toepassing is en welke het
betreft.
In Nederland wordt het BSN ook als een bijzonder persoonsgegeven beschouwd. Deze staat niet in
de AVG, maar wel in de UAVG (Uitvoeringswet op de AVG). In artikel 46 UAVG3 is opgenomen dat
het BSN slechts mag worden gebruikt als dat bij wet is bepaald en dan ook uitsluitend ter uitvoering
van die wet, dan wel voor de doeleinden die bij die wet zijn bepaald. Indien een project bij voorbeeld
valt onder de
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Subsidieregeling ESF 2014-2020 is de subsidieontvanger verplicht om het BSN van de deelnemers
aan het project op te nemen in zijn rapportage en einddeclaratie.
Uw rechten
U heeft het recht om Mijn Loopbaancoach een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te
passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Mijn Loopbaancoach verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere
persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u sturen naar:
Mijn Loopbaancoach
Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen, info@mijnloopbaancoach.net
Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te
identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op
de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn Loopbaancoach,
laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Mijn Loopbaancoach kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
op de hoogte blijft van wijzigingen.
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