Privacy regelgeving
Hier & Nu, met aandacht voor persoonlijke groei hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacy regelgeving geeft Hier & Nu heldere en transparante informatie
over hoe Hier & Nu omgaat met persoonsgegevens.
Hier & Nu doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Hier & Nu, met aandacht voor persoonlijke groei, houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hier & Nu draagt zorg voor:
•
•
•
•
•
•

Het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
Draagt zorg voor het niet doorgeven van persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Wijst u op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Hier & Nu is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van de Privacy Regelgeving of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u contact
opnemen met Hier & Nu, via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van personen
Persoonsgegevens worden door Hier & Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•

Administratieve facturatie inclusief data coaching

Gebruik makend van:
•
•
•
•
•

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres en woonplaats
Emailadres

•

Gedurende de looptijd van de begeleiding/ondersteuning van de coaching tot 1 jaar daarna
en daarna alleen de gegevens die nodig zijn voor financiele administratie;

•

Gedurende periode dat men aangemeld is.

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
(Beroepsgeheim)

Hier & Nu, doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•
•

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;
Zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Minderjarigen
Hier & Nu verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Hier & Nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
Beveiliging
Hier & Nu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatig verwerking.
Door:
•
•

Het hanteren van gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
Het pseudominiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als hier aanleiding toe
is;

Werkwijze
•
•

•

•

Hier & Nu maakt GEEN gebruik van zorgverzekeraars;
Hier & Nu draagt zorg dat u de werkwijze zorgvuldig uitgelegd krijgt .Gedurende een
orientatiegesprek wordt u mondeling op de hoogte gesteld van tarieven en worden
begeleidingsafspraken afgestemd;
Het invullen van een intakeformulier als het ondertekenen van een eigen
verantwoordelijkheidsverklaring worden zorgvuldig bewaart in een ordner en zal niet langer
dan noodzakelijk worden bewaard;
Hier & Nu maakt gebruik van beknopte schriftelijke verslaglegging als wel reflectieverslagen
van de individuen die zorgvuldig worden opgeborgen;

Doelgroep
•

Hier & Nu, geeft ondersteuning en begeleiding, coaching aan ‘’gezonde “ individuen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoongegevens welke ik van u
ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Hier & Nu te laten overdragen aan uzelf, of
in opdracht aan derden.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dat zal ik u eerst informeren
en expliciet om uw toestemming vragen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u vriendelijk
om hierover direct contact met Hier & Nu, op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de
privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy regelgeving nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact op met Hier & Nu, Ilse Muhlstaff. imuhlstaff@gmail.com
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