Privacystatement Madiek coaching
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, is de vennootschap onder firma Madiek coaching v.o.f., gevestigd te Almelo, aan
Noordikslaan 35, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71070427.
Madiek coaching
Madiek coaching is een bedrijf dat zich bezighoudt met coaching van kinderen, basisonderwijsgerelateerde coaching, oudercoaching en het verzorgen van trainingen en
cursussen over zowel opvoedkundige thema’s als baby- en kindergebaren. Madiek coahing is
een vennootschap onder firma (v.o.f.) en heeft als vestigingsplaats Noordikslaan 35 te
Almelo. Madiek coaching is werkzaam in Twente en in de regio Arnhem-Elst- Nijmegen.
Verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met u (of uw kind) in verband kunnen brengen.
Verwerken gaat over alles wat wij kunnen doen met uw gegevens.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Madiek coaching verwerkt Gegevens van
personen die jonger zijn dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het
kind.
Welke gegevens gebruikt Madiek coaching?
Bij uw aanvraag van of aanmelding voor onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens.
Het zal met name gaan om uw contactgegevens en, bij een betaling, om uw bankgegevens.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus in eerste instantie enkel om met u in contact te
treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u
overeen te komen dienstverlening en om facturen te sturen.
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij mogelijk over
meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze
persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en
verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens
worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
Als u contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat u (onbedoeld) naast de
informatie die u zelf verstrekt, ook andere informatie met ons deelt. De gegevens die u dan
deelt zijn namelijk afhankelijk van de voorkeuren die u zelf heeft ingesteld.
Verkrijgen van uw gegevens
Madiek coaching ontvangt in principe alleen uw gegevens of die van uw kind van u.
Informatie over uw kind kan Madiek coaching ook van de eventuele andere ouder, die gezag
heeft over uw kind ontvangen.

Zorgvuldig omgaan met uw gegevens
Madiek coaching legt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens vast. Wij zorgen dat er
zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens. Persoonsgegevens die in
fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard op een deugdelijke afsluitbare plaats, zodat
derden hier geen toegang toe hebben.
Bewaartermijnen
Madiek coaching bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor uw gegevens zijn verkregen, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te
bewaren. Een ondernemer is bijvoorbeeld verplicht zijn administratie gedurende 7 jaar te
bewaren (fiscale bewaarplicht). Na afloop van de bewaartermijn worden uw
persoonsgegevens verwijderd op een dusdanige wijze dat zij niet langer kunnen worden
gebruik en toegankelijk zijn.
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens
uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere
doeleinden.
Persoonsgegevens bekijken en aanpassen
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u
toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie
en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt
u hierover contact met ons opnemen.
Heeft u Madiek coaching toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken,
dan kunt u uw toestemming uiteraard intrekken. Voor meer informatie over privacy kunt u
ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland.
Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Lysanne Bergsma en Thea Van
Raaphorst en alle vragen over privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan
info@madiek.nl
Verstrekken van gegevens aan derden
In principe verstrekt Madiek coaching uw gegevens en die van uw kind zonder uw
toestemming (en/of die van uw kind afhankelijk van de leeftijd van uw kind) niet aan een
derde. Uitzondering hierop vormt de situatie waarin wij wettelijk of administratief verplicht
zijn om deze gegevens te verstrekken, dan wel in het geval waarin er een gerechtelijk bevel
is gegeven tot afgifte van de gegevens.
Datalek
Een datalek is een inbreuk op beveiliging van persoonsgegevens. Madiek coaching is
verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan Autoriteit Persoonsgegevens en bij
degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Deze verplichting geldt
niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico vormt voor de rechten en
vrijheden van de desbetreffende personen.

Wijzigingen
Madiek coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacystatement. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn om aan veranderde wet-en
regelgeving te blijven voldoen.
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