Privacyreglement Difference4you, coaching, loopbaan & training
Privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens
(vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Regina van Amson is de functionaris gegevensbescherming van Difference4you. Zij is te bereiken via
+31612751691 en ✉ vanamson@difference4you.nl.

Persoonsgegevens
Difference4you verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat
je deze persoonsgegevens zelf aan haar (heb)verstrekt. Difference4you verwerkt jouw persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens heeft zij nodig om haar dienstverlening op
een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform, de eisen die de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming stelt (AVG).
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt:
• NAW-gegevens. Ben jij als ondernemer of zelfstandige cliënt? Dan ook jouw bedrijfsnaam
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
• Gemaakte opdrachten en afspraken
• CV
• Notities van wat we in de coaching bespreken
• Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, gesprekken en telefonisch
contact.
Difference4you verwerkt in sommige gevallen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u m.b.t. uw
gezondheid.
.
Doelen en grondslagen
Difference4you verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer je je inschrijft voor haar nieuwsbrief, een download aanvraagt, een contactformulier invult of
een aanvraag doet voor één van haar diensten.
Het verzenden van nieuwsbrieven.
Het maken van offertes, facturen en het afhandelen van betalingen.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor een efficiënte dienstverlening.
Je vragen te kunnen beantwoorden en om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) diensten.
Toestemming: Je hebt schriftelijk toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens
voor één of meerdere specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij
bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke uitzondering (art. 9 lid 2 sub en art. 30 UAVG); de verwerking van door de cliënt verstrekte
gezondheidsgegevens is in bepaalde gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Beheer van het cliëntenbestand.
Stress Herstel Coaching trajecten.
Het nemen van incassomaatregelen.
Het kunnen voeren van geschillen.
Nakoming van wettelijke verplichtingen.
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Bewaartermijn
Difference4you bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor
ze zijn ontvangen en verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is
voor een goede administratie en volgens de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je je
uitschrijft voor de nieuwsbrieven zullen je gegevens onmiddellijk doch uiterlijk binnen een maand worden
verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Difference4you verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Difference4you verstrekt jouw gegevens niet aan
derden tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift. Difference4you verstrekt jouw persoonsgegevens
uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Difference4you
met jou heeft gesloten en jij hier schriftelijk toestemming voor hebt verleend.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Difference4you. Voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens geldt dan, dat de dienstverlening niet of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Jouw
persoonlijke gegevens worden vernietigd met uitzondering van de gegevens die bewaarplicht hebben voor
de belastingdienst. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
gegevensverklaring van Difference4you op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze
intrekking. Je kunt Difference4you ook verzoeken om gegevensoverdracht.
Een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht naar jou of
naar een ander door jou genoemde organisatie, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van je persoonsgegevens kun je sturen naar vanamson@differencer4you.nl/.
Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen
worden als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
Heb je een klacht over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens door Difference4you, laat het
dan per mail weten. Ons streven is hier samen met jou uit te komen. Komen wij er samen niet uit, dan kun je
een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze naar vanamson@difference4you.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
•

Difference4you maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Hiervoor heeft zij een verwerkingsovereenkomst met Dare
IT B.V., Transistorstraat 7C, 1322 CJ Almere, afgesloten. Zij bewaren jouw gegevens versleuteld en
beveiligd met een wachtwoord en maken dagelijks back-ups van de servers om beschadiging of verlies
van (persoons)gegevens te voorkomen. Bovendien wordt de software optimaal beveiligd met de laatste
versie updates en wordt gebruik gemaakt van een stevige internet security systeem. Medewerkers van
Dare IT B.V. maken gebruik van sterke wachtwoorden en gebruiken niet hetzelfde wachtwoord voor de
verschillende systemen. Alle medewerkers van Dare IT B.V. die toegang hebben tot persoonsgegevens
beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens wordt gebruik gemaakt van een VPNverbinding om de beveiliging optimaal te waarborgen.
Dare IT host en beheert tevens de Exchange mailbox van Difference4you conform de AVG normen.
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•
•

Difference4you maakt gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en haar
website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Dit kun je zien aan de adresbalk
“https”en het hangslotje in de adresbalk.
Difference4you heeft tevens als gecertificeerd gebruiker van online CSR-Vragenlijst Stressklachten een
Verwerkingsovereenkomst met het CSR Centrum afgesloten waarin de rechten en verplichtingen t.a.v.
de verwerking van persoonsgegevens zijn geregeld, in het bijzonder t.a.v. de beveiliging en datalekken.

Website Difference4you
De website is ontworpen door Younes el Attar van Ally-Webdesign, Oldenzaalstraat 13, 1324EW Almere.
Younes verzorgt tevens de webhosting en onderhoud van de website vanuit YEA Solutions.

Websites van derden
Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier
met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de websites van deze
derden goed te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken.

Cookies & Statistieken
De website voldoet aan de normale standaarden en Difference4you maakt alleen gebruik van functionele en
analytische cookies.
Er worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op
onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bescherming gegevens
Difference4you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact met ons op via vanamson@difference4you.nl

Veranderingen
Dit privacyreglement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacyreglement..
Bovenaan zie je dan de datum van de meest recente update.
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