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Je bent op deze website www.coachingspraktijkroelfsema.nl terecht gekomen voor informatie. Indien je het formulier invult voor nadere 
informatie of het maken van een kennismakingsgesprek laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.  
Hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan, wat ermee gebeurt, hoe ze worden bewaard en beveiligd kun je lezen in deze 
privacyverklaring.  
 
Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld. Ik gebruik je gegevens uitsluitend om contact met je op te nemen en je te 
informeren gedurende onze samenwerking.  
De gegevens die via deze site opgeslagen worden zijn: je persoonsgegevens en het IP-adres waarvandaan de website is bezocht, alsmede 
de activiteiten op deze website dit laatste om het bezoekersgedrag te kunnen analyseren om de website te kunnen verbeteren.  
Telefonisch gedeelde informatie wordt niet op de computer vastgelegd.  
 
Je gegevens worden uitdrukkelijk níét verkocht aan anderen, noch worden ze gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, 
niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder 
tussenkomst van een mens). 
 
De gegevens van jou of van je kind worden alleen na uitdrukkelijke toestemming van jou gedeeld met school en/of eventuele andere 
begeleiders/behandelaars.  
 
De bescherming van je gegevens wordt geborgd door een met wachtwoord beveiligde laptop te gebruiken, welke zodanig is ingesteld dat 
bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Er wordt alleen gebruik gemaakt van beveiligde wifi en de laptop is niet 
detecteerbaar binnen netwerken. Je gegevens worden door Coachingspraktijk Roelfsema niet opgeslagen in een Cloud.  
 
De bewaartermijn van je gegevens is voor de financiële administratie zeven jaar. Mocht er alleen informatie zijn opgevraagd en geen 
begeleidingstraject zijn gestart (in geval er geen factuur aan je is verzonden), dan worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard.  
 
Wanneer worden je gegevens wel gedeeld met derden?  
Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening 
bijv.  

- Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens 
- Websitehoster 
- Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.  

 
Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. 
Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van je computer. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 
Google verwerken. Hier heeft Coachingspraktijk Roelfsema geen invloed op.  
 
Mocht er iets niet kloppen, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem contact op en ik maak het, binnen zeven werkdagen, in 
orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen 
bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Heb je tips/vragen of feedback, neem contact met me op.  
 
 

http://www.coachingspraktijkroelfsema.nl/

