
 

 

 

Privacyverklaring  Trots Kindercoaching Oss 

PRIVACY EN VEILIGHEID; 

 

Trots Kindercoaching Oss ( nevenvestiging van Lijf en Coaching Oss ) gevestigd aan de 
Rossinistraat 9 5344 AK te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Bea Zwanenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Trots 
KindercoachingOss. Zij is te bereiken via info@trots-kindercoachingoss.nl  
 
Contactgegevens: 
www. trots-kindercoachingoss.nl 
info@trots-kindercoachingoss.nl 
Praktijkadres; 
Rossinistraat 9  
5344AK Oss 
0629426138 
 
Als uw persoonlijke gegevens bij mij  achterlaat zorg ik dat deze gegevens veilig zijn. 
Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er niet bij. Ik geef uw gegevens niet 
door aan anderen. 
 
Trots-KindercoachingOss verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van 
mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een 
overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
 Voor- en achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het 

intake-formulier / inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch. 
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CLIENTENDOSSIER; 

Voor een goede coachsessie is het noodzakelijk dat ik, Bea Zwanenburg als 
kindercoach een dossier aanleg. Ik maak aantekeningen en bewaar deze in een map 
op mijn laptop. Deze is beveiligd met een wachtwoord en is niet zomaar te vinden.  
Ik laat jullie als ouders een intakeformulier invullen en deze ondertekenen waarmee uw 
tevens toestemming geeft om het coachtraject te starten.  
Indien nodig worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het coachtraject  

noodzakelijk zijn en die ik, indien van toepassing en na uw expliciete toestemming, 
heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij school. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
 

 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens: 
 Cliëntgegevens op papier worden bewaard in een afgesloten kast, in een 

afgesloten ruimte. 
 Het digitale cliëntdossier is beveiligd met wachtwoorden. 
 Ik ervoor zorg dat mijn  software optimaal beveiligd is. 

 
 

Als coach voor uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb 
een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De inhoudelijke gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen 
gebruikt worden: 
 

 Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. ( intervisie ) 
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik  een factuur kan  
 Als ik vanwege een andere reden gebruik willen maken van gegevens uit uw 

dossier, dan zullen wij uw hierover eerst informeren en expliciet uw toestemming 
vragen. 

 Deze gegevens voor het coachtraject worden  5 jaar bewaard. 

 

PRIVACY OP DE FACTUUR; 

Op de factuur  die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar 
gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 naam, adres en woonplaats 
 geboortedatum 
 de datum van de coachsessie 
 een korte omschrijving van de behandeling, zoals   
 de kosten van het consult 

 
 



 
 
 

 
 
 

CURSUSSEN en/of TRAININGEN  

Als je bij mij een cursus of  training volgt neem ik je gegevens op in de deelnemerslijst: 
naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer 
naam van de cursus en de datum/data waarop deze gegeven wordt. 
 
Bij de cursus Mindfulness  voor kinderen wordt een certificaat van 
deelname uitgereikt met vermelding van de naam van het kind. 
Ik bewaar  deze gegevens in mijn administratie. 
 
OVERIGE VERWERKING VAN GEGEVENS 

 Boekhouding 
De gegevens die op je factuur staan geef ik door aan onze boekhouder voor 
administratieve doeleinden en belastingaangiften. 
 

UW RECHTEN 

Op grond van de wet heb uw het recht mij te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste 
gegevens te laten corrigeren of deze in bepaalde gevallen te laten verwijderen. 


