
 

P R I V A C Y   V E R K L A R I N G 

BIEK coaching hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten. In 

deze privacyverklaring krijgt cliënt heldere en transparante informatie over hoe er wordt omgegaan met 

deze persoonsgegevens. Indien cliënt na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan 

zal cliënt voorafgaand aan het eerste gesprek om toelichting vragen. 

 

BIEK coaching doet er alles aan om de privacy van haar cliënten te waarborgen en gaat daarom 

zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. BIEK coaching houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval: 

- persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

- de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- wordt gevraagd om uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van 

persoonsgegevens; 

- passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- cliënt op de hoogte wordt gehouden van de rechten omtrent diens persoonsgegevens. 

 

BIEK coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform hierboven 

genoemde opsomming. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens 

De behandelovereenkomst (het kennismakingsformulier); gegevens die cliënt verstrekt via de website, 

e-mail, telefoon en/of App. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan BIEK coaching de volgende persoonsgegevens van cliënt 

verwerken: 
- NAW-gegevens 

- contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

- geboortedatum en –plaats 

- geslacht 

- financiële / administratieve gegevens 

- medische / psychologische gegevens 

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door BIEK coaching verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- administratieve doeleinden; 

- gegevens in een plan van aanpak; 

- gespreksverslagen; 

- inhoud van communicatie; 

- het uitvoeren van de coaching. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, verwerkt BIEK coaching de volgende 

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

- godsdienst of levensovertuiging; 

- zaken met betrekking tot seksualiteit; 

- gezondheid; 

- mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, 

geweldconflicten in het gezin. 

 

De persoonsgegevens worden door BIEK coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerkingen voor de wettelijke periode, namelijk gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst 

– en – op basis van de AVG*. De wettelijk bepaalde bewaarplicht van dossiers is 15 jaar. 
*(De AVG geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens, maar noemt in artikel 5.1 wel 

opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven alleen bewaard mag worden als 

identificeerbaar gegeven, voor zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.) 


