Privacyverklaring AVG wet
TE is het bedrijf van Mirjam te Slaa en dat ben ik. In het kader van mijn dienstverlening
verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren
over hoe ik met je persoonsgegevens om ga. Ben je het niet eens met wat hierin staat? Bel
mij dan op +31(0)616072555 of mail naar te@mirjamteslaa.nl
Jouw rechten
Je hebt het recht om te allen Njde om een kopie te vragen van jouw gegevens bij mij. Als daar
fouten in staan, zal ik die herstellen. Je hebt ook alNjd het recht om verwijdering te vragen
van je gegevens. Indien je verzoek niet strijdig is met weRelijke eisen waaraan ik moet
voldoen, zal ik je gegevens op jouw verzoek meteen verwijderen.
Contact-/persoonsgegevens
Ik gebruik jouw contact-/persoonsgegevens om met je te communiceren over de uitvoering
van de overeengekomen dienstverlening. Deze gegevens worden verwerkt door TE.
Ik, Mirjam te Slaa, ben als 100% eigenaar van TE verantwoordelijk voor de
gegevensbescherming, en ik ben bereikbaar op bovenstaand emailadres en telefoonnummer.
Binnen TE ben ik de enige die met je gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere
medewerkers die met je gegevens omgaan, ze kunnen inzien en/of verwerken.
Ik verkrijg deze gegevens van jou zelf, bijvoorbeeld door informaNe die je aan me verstrekt
via email, telefoon, video en/of WhatsApp. Daarnaast kan ik enkele gegevens verkrijgen via
derden in het kader van mijn dienstverlening, zoals bijv. de opdrachtgever.
Ik verwerk de volgende categorieën van gewone persoonsgegevens:
• NAW-gegevens.
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer.
• Geboortedatum en –plaats (indien door jou opgegeven, anders niet).
• Lee^ijd ten Njde van de eerste ontmoeNng.
• Geslacht.
• Foto (indien door jou gestuurd of op internet of LinkedIn beschikbaar).
Ik verwerk de volgende categorieën van bijzondere persoonsgegevens:
• Gespreksverslagen, waarin o.a. kunnen staan levensovertuigingen, traumaNsche
ervaringen, inNeme ervaringen, gegevens over gezondheid en vitaliteit.
Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden die gericht zijn op een goede
en eﬃciënte (team)coaching, counseling en training aan jou als cliënt, zoals:
• Het onderhouden van contact, waaronder ook het via internet kunnen aangaan van een
videoverbinding met jou als cliënt.
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Het verrichten van administraNeve handelingen.
Verbetering van de dienstverlening.
Facturering.
Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
Het incidenteel op de hoogte houden van mijn acNviteiten, wanneer ik van mening ben
dat dat voor jou interessant kan zijn.
Nakoming van weRelijke en ﬁscale verplichNngen.
Het voeren van geschillen.

Delen met derden
Ik kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
Dienstverleners:
Ik deel de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden
voor mij correct en eﬃciënt te kunnen uitvoeren. Deze organisaNes kunnen in Nederland, in
Europa maar ook buiten Europa gevesNgd zijn. Met organisaNes die in opdracht jouw
gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blij^ verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
OverheidsinstanNes:
Op verzoek van overheidsinstanNes zal ik de persoonsgegevens verstrekken, wanneer dit
verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
Overig:
e-boekhouden (NAW-facturaNegegevens), De Wit en Partners belasNngadvies (boekhouding
en rekeningafschri^en, waarin NAW-facturaNegegevens staan) en de ING bank (factuur
informaNe en rekeningafschri^en).
Ten sloRe: ik verstrek jouw persoonsgegevens aan andere derden uitsluitend na overleg en
met jouw nadrukkelijke toestemming.
Hoe lang ik jouw gegevens bewaar
Ik zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze
privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je gegevens bewaard worden zolang zij
nodig zijn om de betreﬀende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten ook bewaard
worden, omdat ik me moet houden aan weRelijke bewaarplichten, zoals de ﬁscale
bewaarplicht (7 jaar). Andere informaNe wordt één jaar na aﬂoop van de overeenkomst
vernieNgd.
Op last van jezelf zal ik direct al je gegevens verwijderen, voor zover die verwijdering niet in
strijd is met weRelijke eisen waaraan ik moet voldoen.
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Hoe ik je gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik ben zelf de enige die
je gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één sterk password
beveiligd. Backups worden gemaakt op een harde schijf in een fysieke kluis.
Cookies
Ik heb ervoor gekozen geen cookies te gebruiken op mijn website.
Op mijn, op WordPress draaiende, website wordt wel de systeeminformaNe van je apparaat
verwerkt, zodat mijn website er goed uit ziet op de computer/ tablet/ telefoon die je
gebruikt. Ik kan en doe verder niets met die gegevens, die automaNsch met grote regelmaat
volledig worden gewist.
Links naar andere websites
Op mijn website worden links getoond naar externe websites en organisaNes. Ik draag geen
verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaNes. Lees
hiervoor het privacy statement van de betreﬀende website die je bezoekt.
Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, laat dit dan
vooral aan me weten. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht
in te dienen bij de privacy toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
TE
Mirjam te Slaa
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 18 augustus 2020.
Mirjam te Slaa kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden alNjd op de
website gepubliceerd.
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