Privacy Verklaring
Algemene verordening gegevensbescherming (AGV)

Balance My Life
Constantijn Huijgenslaan 43 A
3351 XA Papendrecht
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw
persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Mirjam Arendse handelend onder de naam Balance My Life,
Constantijn Huijgenslaan 43 A
3351 XA Papendrecht
0653585319
mirjam@balancemylife.nl
Kvk 51121913
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens
een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook
kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het
kader van het coachtraject.
Persoonsgegevens
Balance My Life verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•
NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Werkervaring
• Pasfoto
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
• Symptomen/fysieke klachtenlijst
• Bijzonderheden die u verwerkt tijdens mailcontacten om gebruik te
maken van de dienstverlening van Balance My Life

Doeleinden
Balance My Life verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,
zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en
de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Om andere zorgverleners te informeren, of verwijzing naar een hulpverlener. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
• Het voeren van geschillen;
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Balance My Life bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en
volgens de wettelijke eisen 15 jaar bewaard in papieren dossiers. Mirjam
Arendse heeft als behandelend coach als enige toegang tot deze dossiers.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde
gerechtvaardigde belangen:
•
•
•

De verbetering van haar diensten;
De bescherming van haar financiële belangen;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal
dat afzonderlijk worden gevraagd.
Balance My Life wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

