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Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
OnderWegWijs, gevestigd aan Postenhof 1, 6655 BA te Puiflijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19/08/19.

OnderWegWijs is zich er van bewust dat je vertrouwen in haar stelt. OnderWegWijs ziet het dan ook als haar
verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laat OnderWegWijs je weten welke
gegevens worden verzameld en waarom. Zo snap je precies hoe OnderWegWijs werkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van OnderWegWijs. OnderWegWijs respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Wees je ervan bewust dat OnderWegWijs niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van OnderWegWijs geef je aan het
privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die OnderWegWijs verwerkt
OnderWegWijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt via deze website, in (digitale)correspondentie, in telefonisch en/of face-to-face
contact. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van OnderWegWijs of die van een derde partij. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die OnderWegWijs verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die OnderWegWijs verwerkt
- persoonsgegevens die je aan OnderWegWijs verstrekt tijdens in de intakefase of de coachingsconsulten zoals
(geestelijke)gezondheid, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de diensten van OnderWegWijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt OnderWegWijs persoonsgegevens
OnderWegWijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om diensten zoals coaching, begeleiding, training of intervisie op maat (passend bij jouw hulpvraag) te
verzorgen.
- Met je te kunnen telefoneren, e-mailen of online te overleggen indien dit nodig is om de dienstverlening van
OnderWegWijs uit te kunnen voeren.
- Het afhandelen van offerte en betaling.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming
OnderWegWijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaart OnderWegWijs persoonsgegevens
OnderWegWijs verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die in
deze privacyverklaring worden genoemd en waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat
persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde
gegevens moeten langer bewaard worden, omdat OnderWegWijs zich moet houden aan wettelijke
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
OnderWegWijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
OnderWegWijs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Doeleinden
OnderWegWijs verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij van tevoren je toestemming is verkregen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is o.a. afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens door OnderWegWijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij OnderWegWijs een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover
OnderWegWijs beschikt in, een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@onderwegwijs.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt OnderWegWijs je om een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. OnderWegWijs reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek.
OnderWegWijs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe OnderWegWijs persoonsgegevens beveiligt
OnderWegWijs 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 jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@onderwegwijs.com.

