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Privacyverklaring 

 

       INDIVIDUELE COACHING 

 

ELLENOFFERS vindt uw privacy belangrijk, daarom laat ik u via deze privacyverklaring weten welke 

persoonsgegevens ik verwerk, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik met uw 

persoonsgegevens omga.  

 

Toepasselijkheid 

ELLENOFFERS is de bedrijfsnaam van Ellen Offers. Ik richt me op beleidsadvies en individuele 

coaching. ELLENOFFERS is gevestigd in Groningen en verantwoordelijke voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de coachpraktijk van Ellen Offers. Ik ben te bereiken via 

e-mail: info@ellenoffers.nl, telefoon: 06 5757 6811, website: www.ellenoffers.nl. 

 

Gebruikte begrippen 

Verklaring van de gebruikte begrippen in deze privacyverklaring: 

- De coach (Ellen Offers, ik) is degene die coacht.  

- De coachee is degene die gecoacht wordt.  

- Het coachingstraject is de periode dat coach en coachee werken aan een coachvraag van de 

coachee. 

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Op basis van de door u verstrekte gegevens worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw 

voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht en, indien van toepassing, 

contactgegevens van uw werkgever. 

 

Bijzondere gegevens 

In voorkomende gevallen worden de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerkt: beschrijving 

van uw persoonlijke geschiedenis, coachvraag, psychische/medische gegevens, medicijngebruik, 

afspraken rond en voortgang van uw coachtraject. 

 

Doel verwerking persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens, worden gebruikt voor: 

- de onderlinge bereikbaarheid van coach, coachee en, indien van toepassing, (vertegenwoordiger) 

van de werkgever, 

- het uitvoeren van uw coachtraject, 

- indien gewenst, de afsluiting en/of verantwoording van uw coachingstraject. Hiervoor wordt een 

kort verslag gemaakt van het verloop van het coachtraject, de bereikte doelen en andere 

relevante zaken. Dit verslag wordt samen met u opgesteld en alleen ter beschikking gesteld aan 

uw werkgever als dit uitmaakt van de overeenkomst met de werkgever en na uw toestemming, 

- indien gewenst, het kunnen voldoen aan uw inzage-, correctie en/of verwijderverzoek (zie hierna). 
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Grondslag 

De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van coachingstrajecten. 

 

Opslag en beveiliging gegevens 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende technische en 

organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een datalek, worden de autoriteit 

persoonsgegevens en betrokkene(n) direct op de hoogte gesteld.  

Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden binnen de EU opgeslagen. 

 

Ethische code 

Ik ben als coach beroepsmatig verbonden aan de ethische code van NTI NLP Gilde. In deze code 

wordt de vertrouwelijkheid benoemd waar de coach aan gehouden is. 

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Direct na afloop van een 

coachtraject verwijder ik inhoudelijke documenten. Alleen uw contactgegevens en, indien van 

toepassing, uw werkgever worden bewaard. 

 

Welke rechten heeft u 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’). 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, of het overdragen van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar info@ellenoffers.nl. 

 

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld 

- Ik deel uw persoonsgegevens alleen met derden op uw verzoek en/of met uw toestemming.  

- Ik mag, in het kader van professionalisering of intercollegiaal overleg, geanonimiseerde 

persoonsgegevens delen met derden. Geanonimiseerde persoonsgegevens in publicaties zullen 

niet herleid kunnen worden tot natuurlijke personen of organisaties. 

- Indien derden betrokken worden bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt met hen een 

verwerkersovereenkomst opgesteld. 

- Ik verplicht me tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, tenzij zij wettelijk verplicht is deze 

gegevens openbaar te maken of daartoe door u schriftelijke toestemming is verleend.  

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Ik wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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