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1. Inleiding 
JoBer Coaching respecteert uw privacy. Wij willen u zo 
goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms 
persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo 
optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. 
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw 
persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar 

ook in het belang van JoBer Coaching zelf. 
JoBer Coaching volgt de wet- en regelgeving, die eisen 
stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. 
Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken 
waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die 
informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die 
informatie kunnen delen. 
JoBer Coaching gevestigd te Almere, is de 
verantwoordelijke die de persoonsgegevens bewerkt, 
gebruikt en bewaart. 
 
2. Als u onze website bezoekt 
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige 
informatie opslaan op uw computer in de vorm van een 
"cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een 
cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af 
te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te 
vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie 
opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde 
gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw 
internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw 
browser wordt het cookie verwijderd. 
Onze website bevat links naar websites van andere 
partijen. Als u op deze links klikt komt u dan ook in de 
site van een derde partij. JoBer Coaching draagt geen 
verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en 
volledigheid van de gegevens op sites van andere 
partijen. 
 

3. Doel 
JoBer Coaching verwerkt de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor de uitvoering en de nazorg van het begeleidings- 
en/of coachingsovereenkomst. 
 
4. Verwerking gegevens 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door 
JoBer Coaching. 
JoBer Coaching vraagt de cliënt schriftelijke toestemming 
voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens 
(middels een bijlage bij de overeenkomst van coaching).  
De verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in 
een database en bewaard in het dossier van cliënt. De 
uitgeprinte stukken uit de database worden bewaard in 
het papieren dossier van cliënt. JoBer Coaching treft de 
nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en 
volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt 
tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische 
en organisatorische aard ter beveiliging van de 
persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de 
gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging 
of verstrekking daarvan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
Persoonsgegevens worden door JoBer Coaching slechts 
aan derden verstrekt 
 na schriftelijke toestemming van de cliënt of diens 

gevolmachtigde 
 zover dit wettelijk vereist is of tot het komen van 

naleving hiervan. 

 
6. Recht op inzage 
Cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de op 
zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Cliënt 
dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij 
JoBer Coaching. 
JoBer Coaching eist voldoende waarborgen voor de 
identiteit en eventueel de machtiging van degene die 
verzoekt om inzage of afschrift. 
 

7. Aanvulling, correctie of verwijdering 
Op verzoek kunnen de opgenomen gegevens worden 
aangevuld met een door of namens cliënt afgegeven 
verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. 
Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de 
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in 
strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan 
kan cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij JoBer 
Coaching waarin wordt verzocht om verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. 
Verwijdering blijft achterwege indien een wettelijk 
voorschrift bewaring vereist. 
JoBer Coaching zorgt ervoor dat een beslissing tot 
aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk 
wordt uitgevoerd. In geval van verwijdering van gegevens 
wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op 
verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd. 
 
8. Bewaartermijn 
Tenzij wettelijke anders wordt bepaald, worden 
persoonsgegevens niet langer bewaard dan 2 jaar na 
afloop van het traject overeengekomen in het 
begeleidings- en/of coachingsovereenkomst. 
 
9. Klachten 
Als cliënt meent dat de bepalingen van dit reglement niet 
worden nageleefd kan cliënt een klacht indienen bij JoBer 
Coaching. Ook kan cliënt een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. 

 


