
   

   

 

 
Privacy statement post-hbo Coach in het Onderwijs 
 
In onderstaand privacyreglement staat aangegeven hoe wij binnen de post-hbo Coach in het 
Onderwijs omgaan met schriftelijke gegevens over en van cliënten, hoe deze gegevens 
worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze 
gegevens en over de rechten van klanten en opdrachtgevers ten aanzien van de over hen 
opgeslagen gegevens. 
 

1. Opname in klantenbestand 
Uw persoonsgegevens worden verstuurd vanuit en opgeslagen in de mail en database van 
trans-ip (https://www.transip.nl/). Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van de 

dienstverlening, het maken van offertes en facturen.  
Uw gegevens worden digitaal bewaard en zijn toegankelijk voor de opleider(s) en de 
eigenaren van post-hbo Coach in het Onderwijs. De informatie die digitaal is 
opgeslagen wordt beveiligd middels de standaardbeveiliging die trans-ip aanbiedt voor het 
gebruik van email enhet hosten van de website. 
De informatie wordt ook gebruikt voor het verzenden van informatie over onze producten. U 
wordt zo geïnformeerd omtrent onze dienstverlening. U kunt zich ten alle tijde hiervoor 
uitschrijven door een mail te sturen aan info@coachinhetonderwijs.com , u wordt dan binnen 
een 2 werkweken verwijdert uit ons bestand. 
 
 

2. Persoonlijke informatie: 

Dit betreft: 

1. Persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers 

 Naam 

 Bedrijfsgegevens 

 NAW-gegevens 

 Emailadres 

 Telefoonnummer 

 Functie enonderwijssoort* 

 Formatie en begeleidingstaken* 

 Werkgever* 

*) indien van toepassing 

Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van inschrijving, communicatie, facturering 

en (aanvragen van) diploma’s. Daarnaast slaan wij de gegevens op ten behoeve van het 

communiceren met alumni over onze opleiding en masterclasses. 

 

2. Persoonlijke documenten van de klanten (deelnemers aan de opleidng en/of 

masterclasses): 

Van u als deelenemer aan de opleidng post hbo Coach in het Onderwijs wordt op diverse 

manieren persoonlijke verslaglegging gevraagd teneinde de beoogde ontwikkeling inzichtelijk 

te maken en aldus te beoordelen of u aan de eisen van de opleiding voldoet.  Deze 

verslagen worden digitaal aangelverd aan de opleider(s) en beveiligd bewaard. Indien de 

opleiders persoonlijke documenten willen gebruiken, bijvoorbeeld ter illustratie voor een 

volgende groep, wordt u daarvoor toestemming gevraagd. Persoonlijke documenten en/of 

gedeeltes daaruit zullen niet aan derden verstrekt worden. 
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De persoonsgegevens (1) worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor de 

boekhouding en aangifte belasting. Wanneer persoonsgegevens aan een derde worden 

verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens 

niet voor andere doeleinden worden gebruikt.   

De persoonlijke documeten (2) worden niet met een derde partij gedeeld. 

 

3. Bewaartermijn 
Gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gedurende maximaal 10 jaar 
bewaard, zodat er bij eventuele vervolgtrajecten nog teruggegrepen kan worden op 
eerder verzamelde informatie.  
Mocht u eerder prijs stellen op vernietiging van deze persoonlijke gegevens, dan kunt u 
daartoe een verzoek indienen per mail aan info@coachinhetonderwijs.com , dat ten alle 
tijden zal worden ingewilligd. 
 

4. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens  

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u de laten weten dat u niet wilt dat deze 

gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze verstrekt zijn. Neemt u in dat geval 

contact op met Heleen Florusse en Mieke de Leeuw via info@coachinhetonderwijs.com 

 

5. Klachten over de verwerking   

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u  

contact opnemen via de mail: info@coachinhetonderwijs.com  en uw klacht kenbaar maken. 

Mochten wij er met elkaar niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Amsterdam, april 2019 

Heleen Florusse 

Mieke de Leeuw 
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