Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)
Bedrijfsnaam: GBJ Beeldcoaching, parel tot ontwikkeling
GBJ Beeldcoaching, parel tot ontwikkeling is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: GBJ Beeldcoaching, parel tot ontwikkeling
Adres: torenveld 19, 6715 GV te Ede
Telefoon: 06 - 11401232
Email: grietje@gbjbeeldcoaching.nl
Persoonsgegevens die ik verwerk:
o
o
o
o
o
o

Voor- en achternaam van de diegene die door mij wordt begeleid of de opleiding volgt.
Adresgegevens (van de school of organisatie)
Telefoonnummer (van diegene die wordt begeleid en/of de opleiding volgt en van de school of de organisatie)
Emailadres (van desbetreffende persoon en van de school of organisatie)
Factuuradres
Foto en video

Bijzondere en/of gevoelige informatie die ik verwerk:
Bij advies of training op maat gebruik ik vooral videobeelden en foto’s van:
o
situaties waarbij u zelf aanwezig bent geweest en waarop u voorkomt
o
situaties waarbij uw kind of aanwezig is geweest en waarop uw kind voorkomt
o
een klas waarin uw kind zit
o
de klas waarin u hebt gewerkt
o
kinderen jonger dan 16 jaar, waarbij er toestemming is van hun ouders of verzorgers
o
kinderen ouder dan 16 jaar: met hun eigen toestemming
Bij advies en training kan een verslag geschreven worden van bovenstaande situaties.
Als u ervan overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld zonder die toestemming neemt u dan
contact met mij op.
Met welk doel verzamel ik de gegevens?
Doelen bij de standaardgegevens:
o
opleidingen op maat geven
o
individuele coaching
o
ontwikkeling van schoolorganisaties/ onderwijsinnovaties
o
informatie toesturen betreffende mijn bedrijfsactiviteiten
o
certificaten maken
o
betalingen plaatsen
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De bijzondere gegevens:
Deze worden verzameld met uw eigen toestemming en met de bedoeling u verder te helpen in uw
werk. U bepaalt mede welke situaties u vastgelegd wilt hebben.
Hoe lang bewaren we de gegevens?
Ik bewaar de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Ik hanteer de volgende
bewaartermijnen:
Standaardgegevens: zolang u bij mij afspraken hebt lopen en er in alle redelijkheid vanuit kan worden
gegaan dat u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van zaken die ik organiseer. Ik hanteren een
bewaartermijn van 10 jaar voor adresgegevens.
De bijzondere gegevens: zolang we contact hebben over uw werksituatie.
Delen van gegevens met derden:
GBJ Beeldcoaching deelt niet zonder uw schriftelijke toestemming gegevens met derden.
Opnames die voor lezingen of workshops worden gebruikt hebben uw expliciete toestemming,
schriftelijk, digitaal of mondeling verkregen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eerder versterkte toestemming in te trekken of bezwaar te
maken tegen gebruik van uw gegevens door GBJ Beeldcoaching.

Hoe ik uw gegevens beveilig:
GBJ Beeldcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Ze zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes,
door ze via face-to-face contact te overhandigen, of door ze via beveiligde digitale kanalen door te
geven. Mocht u desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn neemt u dan direct
contact met mij op.
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