PRIVACY VERKLARING
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik - als coach van u of uw kind - een dossier
aanleg. Dit dossier bevat persoonsgegevens die u zelf aan mij heeft verstrekt en
aantekeningen/gegevens over de voortgang van de begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens
opgenomen die voor de begeleiding van u of uw kind noodzakelijk zijn en die ik van u heb ontvangen
of - na uw expliciete toestemming - heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of instantie (zoals
school).
De website van Diabolo coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als coach heb ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en daaruit voortvloeiend
zal ik de privacy van u of uw kind en uw gezin zoveel mogelijk waarborgen. Dat betekent dat ik: zorgvuldig omga met de persoonsgegevens uit het dossier; - er voor zorg dat onbevoegden geen
toegang hebben tot de gegevens; - als coach als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier.
De gegevens uit uw dossier kunnen door mij voor de volgende doelen gebruikt worden:
- om andere zorgverleners/instanties te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond, of bij
een verwijzing naar een andere begeleider, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiaal overleg in het kader van mijn eigen
ontwikkeling (intervisie en supervisie).
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.
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