
W E G W I J S  C O U N S E L L I N G  &  C O A C H I N G

PRIVACYVERKLARING



Contactgegevens :   

Wegwijs Counselling & Coaching 

Praktijkadres Johan de Wittlaan 83 | 1421 XB Uithoorn 

Postadres Arthur van Schendellaan 5 | 1422 LA Uithoorn 

Tel .  06 - 82847062 

E-mail contact@wegwijscc .nl 

Website https : //www .wegwijscc .nl 

Privacyverklaring Wegwijs Counselling & Coaching

(hierna te noemen “Wegwijs”) | KvK 63071274 is

verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring. Deze verklaring is ook van toepassing

op de digitale leeromgeving van Wegwijs, Wegwijs

Academie, Up and Run en Jeugd Breincoach Nederland 

TOEPASSING

WEGWIJS COUNSELLING &

COACHING VERWERKT

PERSOONSGEGEVENS OVER

U DOORDAT U GEBRUIK

MAAKT VAN ONZE DIENSTEN

EN/OF OMDAT U DEZE ZELF

AAN ONS VERSTREKT. 

 

 HIERNAAST VINDT U EEN

OVERZICHT VAN DE

PERSOONSGEGEVENS DIE

WIJ VERWERKEN. 

 

Wegwijs Counselling & Coaching verwerkt gegevens die nodig zijn

voor uw behandeling of begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of

bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het

verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw

toestemming door middel van een toestemmingsformulier.  

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan

16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. 

 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BIJZONDERE OF GEVOELIGE 

PERSOONSGEGEVENS

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Geboortedatum (ivm hulpverlening aan kinderen) 

• Geslacht 

• Telefoonnummer (om cliënt/cursist te kunnen bereiken) 

• E-mailadres (om cliënt/cursist te kunnen bereiken) 

• Werkgever (in verband met het verzenden van de factuur) 

• Medische gegevens (om de begeleiding of behandeling op te

kunnen afstemmen) 

• BSN nummer (in geval de factuur of overeenkomst wordt gesloten

via de gemeente/SVB) 

• Bijzondere/overige gegevens (voor het aanpassen van de

begeleiding op maat) 



Wegwijs Counselling & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens

voor de volgende doelen: 

• Inschrijving voor één van onze opleidingen, cursussen of

bijscholingsdagen 

• Het aanmaken van een account in onze digitale leeromgeving 

• U uit te kunnen nodigen voor gesprekken, cursusdagen,

behandeling of begeleiding 

• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Verzenden van onze nieuwsbrief 

• Verzenden van overige voor u relevante e-mails 

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBENHOE LANG WE 

GEGEVENS BEWAREN

Wegwijs Counselling & Coaching gebruikt functionele, analytische

en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij

het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de

browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich

afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw

browser verwijderen.

Wegwijs Counselling & Coaching neemt de bescherming van uw

gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
GEGEVENS INZIEN, AAN- 

PASSEN OF VERWIJDEREN

BEVEILIGING

DELEN MET ANDEREN

Wegwijs Counselling & Coaching deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en

zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens

verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wegwijs Counselling & Coaching blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wegwijs Counselling &

Coaching zal uw

persoonsgegevens niet langer

bewaren dan strikt nodig is om

de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden

verzameld.  

WIJ HANTEREN EEN

BEWAARTERMIJN VAN 7 JAAR

U heeft het recht om uw

persoonsgegevens in te zien,

te corrigeren of te verwijderen.  

U kunt een verzoek tot inzage,

correctie of verwijdering

sturen naar

contact@wegwijscc.nl.

Wegwijs Counselling &

Coaching zal zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op

uw verzoek reageren.


