Privacyverklaring Effectief Sensitief – mei 2018
Effectief Sensitief is de eenmanszaak van Sandra Kalksma. Alle persoonsgegevens binnen Effectief
Sensitief worden door mij persoonlijk verwerkt.
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Jouw privacy bij het gebruik van de website
Omdat ik geen bijdrage wil leveren aan het voeden van organisaties die handelen in persoonlijke informatie
vind je op deze website geen deelknoppen voor sociale media. Want met zo’n knop wordt jou het delen
makkelijker gemaakt, maar wordt tegelijkertijd informatie over je verzameld. En er zijn genoeg andere
manieren bijvoorbeeld door de link te kopieren of de deelknop van je mobiele telefoon te gebruiken. Dus
voel je vrij om de informatie die jou helpt of raakt te delen op welk platform je maar wilt. Je maakt mij blij als
mijn verhaal zoveel mogelijk mensen bereikt.
Voor wat betreft de statistieken van deze website middels de befaamde cookies van Google Analytics heb
ik de volgende maatregelen getroffen:


deze site gebruikt Google-Analytics cookies



hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten



door de laatste 3 cijfers van jouw IP-adres te verwijderen word je anoniem gemaakt



ik deel geen gegevens met Google ten behoeve van advertenties of andere doelen

Door op deze manier jouw privacy te beschermen hoef ik je ook niet lastig te vallen met een cookie pop-up.

Jouw privacy als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geef je mij je voornaam en je email adres. Die zijn nodig om je de
informatie toe te sturen en worden nergens anders voor gebruikt. Elke mail die je van mij ontvangt bevat
een uitschrijflink waarmee je jouw abonnement eenvoudig kunt beëindigen.

De tool waarmee ik dit organiseer is van YMLP.com. Zij hebben alle maatregelen genomen die nodig zijn
om aan de privacywetgeving te voldoen. Mocht je zin hebben dan vind je in hun algemene voorwaarden in
artikel 5 en 6 hoe ze dit geregeld hebben.

Jouw privacy als je een coachingsprogramma bij me volgt of hebt gevolgd
Als je klant bij me wordt dan gebruik ik de volgende gegevens:
Gegevens voor de betaling
Je naam, adres en woonplaats of die van je organisatie gebruik ik voor het afhandelen van de betaling en
komen in de boekhouding. Deze gegevens moeten van de Belastingdienst 7 jaar bewaard worden.
Gegevens in jouw dossier
Om een compleet beeld van je achtergrond te krijgen vraag ik ook je geboortedatum, opleidingsgegevens
en je huidige beroep. Deze gegevens komen in een digitaal dosier dat beveiligd is met een wachtwoord
zodat alleen ik daar toegang toe heb. In dit dossier maak ik ook aantekeningen over hetgeen we tijdens
onze afspraken bespreken zodat ik tijdens het hele traject goed inzicht heb ik alles wat er speelt en hoe jij
je tijdens de coaching ontwikkeld.
Dit digitale dossier bewaar ik 5 jaar. Handig als je nog eens bij me terugkomt. Ook kijk ik soms terug als ik
een casus heb die soortgelijk is om te zien hoe ik iets een vorige keer heb aangepakt. Wil je dat ik jouw
dossier na afloop van het coachingstraject vernietig laat me dat dan weten. Dan regel ik dat meteen.
Hetgeen inhoudelijk besproken wordt tijdens een coachingsprogramma blijft tussen ons en wordt nooit
gedeeld met jouw werkgever. Mocht jouw werkgever behoefte hebben aan updates tijdens en na afronding
van het programma dan mag je die zelf verzorgen zodat je zelf kunt bepalen wat je wel en niet wilt delen.

