Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Teach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring wil
ik u in heldere en transparante taal toelichting geven hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.
Om uw persoonsgegevens te beschermen ga ik te allen tijde vertrouwelijk met uw gegevens om. In de
basis doe ik dit door me in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle informatie wordt veilig
opgeslagen en is enkel en alleen toegankelijk voor personen voor wie dat relevant is.
Teach
Academische leerkracht ● co-teacher ● beeldcoach ● orthopedagoog
Contactgegevens
Manou Hooyman
Novalaan 6
6824 EM Arnhem
Telefonisch te bereiken op 06-21655676
m.hooyman@teachcoach.nl
www.teachcoach.nl
Verwerking van persoonsgegevens
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens (zowel privé als van de school of organisatie)
• Telefoonnummer (zowel privé als van de school of organisatie)
• Emailadres (zowel privé als van de school of organisatie)
• Factuuradres
Verwerken van bijzondere en/ of gevoelige gegevens
Bij advies / training op maat verzamel ik:
• Video opnames:
o Van situaties waarbij u zelf aanwezig bent geweest, en waarop uzelf voorkomt.
o Opnames van de klas waarin u hebt gewerkt.
Voor opnames van kinderen jonger dan 16 jaar, wordt er toestemming van ouders en verzorgers
gevraagd. Voor opnames van kinderen ouder dan 16 jaar wordt hun eigen toestemming gevraagd.
Als u ervan overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld zonder die toestemming neemt u dan
contact met mij op.
Verzamelen van persoonsgegevens
Ik verzamel persoonsgegevens:
• Voor het afhandelen van betalingen
• Voor het kunnen sturen van e-mails en informatie
• Om u tijdig te kunnen waarschuwen of bellen als een training niet doorgaat
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen in afspraken
• Om opleidingen op maat te kunnen geven
• Om producten te kunnen verzenden
De bijzondere gegevens
Deze worden verzameld met uw eigen toestemming en met de bedoeling u verder te helpen in uw
werk- of privéleven.
U bepaalt mede welke situaties u vastgelegd wilt hebben.

Het bewaren van gegevens
Ik bewaar de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
• Persoonsgegevens: zolang u bij mij afspraken hebt lopen en er in alle redelijkheid vanuit kan
worden gegaan dat u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van zaken die ik organiseer. Ik
hanteer een bewaartermijn van 10 jaar.
• De bijzondere gegevens: zolang wij contact hebben over uw werk-of privésituatie en er in alle
redelijkheid vanuit kan worden gegaan dat u in de toekomst opnieuw een afspraak wilt maken.
U kunt ook met mij afspreken dat de gegevens worden vernietigd. De bewaartermijn voor
bijzondere gegevens is 10 jaar vanaf de laatste afspraak.
Delen van gegevens met derden
Teach deelt niet zonder uw schriftelijke toestemming gegevens met derden.
Opnames die voor lezingen of workshops worden gebruikt zijn dat met uw medeweten en/ of
schriftelijke toestemming.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eerder versterkte toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen
gebruik van uw gegevens door Teach.
Beveiliging van gegevens
Teach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Ze zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes,
door ze via face-to-face contact te overhandigen of door ze via beveiligde digitale kanalen door te
geven. Mocht u desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn neemt u dan contact met
mij op.
Mijn website
Ik gebruik op mijn website 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 mijn
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn
noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat u voorkeursinstellingen worden onthouden. U heeft altijd de mogelijkheid om de cookies uit te
schakelen in de instellingen van uw browser. Ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser kunt u verwijderen. Dit kan er wel voor zorgen dat u niet de optimale
kwaliteit van mijn website krijgt.

