Privacy verklaring Mocom Coaching

Hier vind je de privacy verklaring van Mocom Coaching. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw
persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Mocom Coaching.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. Daarom ga ik
zorgvuldig met jouw privacy om.
1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Mocom Coaching is een belangrijke taak
voor mij. Daarom beschrijf ik in de privacy verklaring hoe er met jouw persoonlijke gegevens
wordt omgegaan en welke informatie er verzamelt wordt.
2) Persoonsgegevens
Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals
contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer).
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die
je zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Ik gebruik deze gegevens alleen
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan
derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven of dat
er een wettelijke verplichting toe bestaat.
3) Dossier en bewaartermijn
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier
wordt volgens de wetgeving (fiscale bewaarplicht) 7 jaar bewaard.
4) Beveiligingsmaatregelen
Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beschermen
en ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
5) Overig gebruik persoonsgegevens
Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruik voor de financiële administratie.
Indien wenselijk zal ik ten gunste van jou geanonimiseerd intercollegiaal overleg plegen.
6) Toestemming
Door de informatie en de diensten op Mocom Coaching te gebruiken, ga je akkoord met de
privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
7) Vragen
Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy verklaring van Mocom
Coaching of een specifieke dienst, kun je mij benaderen via e-mail. Het e-mailadres is
info@mocomcoaching.nl.
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8) Monitoren gedrag bezoeker
Mocom Coaching maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden
bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie
oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via
cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte
pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke
pagina ze vertrekken. Deze informatie wordt anoniem bijgehouden en is niet gekoppeld aan
andere persoonlijke informatie. Deze informatie wordt via Google Analytics verkregen.
9) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de
website van de aanbieder van uw browser.
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