
 

 

 

 

Privacyverklaring 

 

Persoonsgegevens die Voor gescheiden verwerkt 

Voor gescheiden ouders verwerkt persoonsgegevens over u doordat gebruik maakt van onze 

trainingen of coaching en/of dat u deze zelf aan ons heeft versterkt. Hieronder vindt u een overzicht 

van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailgegevens 

• Voor- en achternaam kind 

• Geboortedatum kind 

• Geslacht kind 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik toestemming 

van de gezaghebbende ouders/voogd. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Voor gescheiden ouders maakt geen verslagen en er wordt niets schriftelijk vastgelegd omtrent de 

voortgang van een training. 

Voor New Beginnings geldt dat er een deelnemersovereenkomst wordt getekend. Deze wordt door 

beide partijen (voor gescheiden ouders en deelnemer) ondertekent en bewaard, tot een jaar na het 

volgen van de training. Tevens wordt er, indien gewerkt wordt in een groep, een schema gemaakt 

van de voornamen van deelnemers en de namen van de kinderen en hun leeftijd. De wordt 

gekopieerd en aan alle deelnemers uitgedeeld. Het schema wordt na het einde van de training, door 

mij, weggegooid. 

Voor de Weerbaarheidstraining geldt dat hier anoniem aantekeningen worden gemaakt om die 

nodig zijn voor het vervolg van de training.  

Voor het Samengesteld gezin traject kan er in overleg gekozen worden voor een verslag en 

thuisoefeningen die na de sessie per mail verzonden worden. Er wordt niet standaard gewerkt met 

verslaglegging. 

 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Voor gescheiden ouders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Telefonisch contact op te nemen in geval van wijziging in de planning van de afspraken bij 

bijvoorbeeld ziekte. 

• Bij de tussentijdse evaluatie in het New Beginnings programma 

• Voor het versturen en afhandelen van uw betaling 

• Het verzenden van de eindevaluatie 

 

Hoe lang bewaart Voor gescheiden ouders uw gegevens 

Op grond van de AVG mag Voor gescheiden ouders persoonsgegevens bewaren zo lang deze nodig 

zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. Daarna moet Voor gescheiden de 

gegevens vernietigen. 



 

 

 

 

 

Delen met anderen 

Voor gescheiden ouders deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze 

alleen verstrekken als het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de 

wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen websitebezoek 

Voor gescheiden ouders gebruikt alleen cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website 

en deze mogelijk te optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics en de provider Vimexx.  Een 

cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de 

browser van uw computer, tablet of smartphone. Het niet accepteren van de cookies heeft geen 

invloed op de werking van de website. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek te inzage, correctie of verwijderingen sturen naar jessica@voorgescheidenouders.nl. Voor 

gescheiden ouders zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiliging 

Voor gescheiden ouders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegd toegang, gewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact via jessica@voorgescheidenouders.nl 

 

Contactgegevens 

U kunt contact opnemen met Voor gescheiden ouders via: 

Straat naam en huisnummer: Kinheimweg 1 
Postcode en woonplaats 2061TK  Bloemendaal 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 74081578 
E-mail adres Jessica@voorgescheidenouders 
Telefoonnummer 06 39 55 04 29 
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