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MHRCoaching doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan
met persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy policy
leggen we uit welke informatie wij van jou willen weten, verwerken, bewaren etc.
Grondslag en doelstelling voor verwerking
De grondslag voor verwerking is een overeenkomst tot opdracht voor coaching, training,
advies en/of interim management. De doelstelling het uitvoering geven aan deze
overeenkomst, waaronder inbegrepen de administratieve en financiële afhandeling.
Persoonsgegevens
Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Adres, postcode en woonplaats:
- Bedrijfsnaam- en gegevens (indien van toepassing).
Bewaartermijnen
MHRCoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoering
geven aan de overeenkomst dan wel op grond van de wet is vereist.
Derde partijen
MHRCoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de overeenkomst en de hiermee samenhangende wettelijke
verplichtingen. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Rechten
Je hebt onder meer de volgende rechten:
- Recht op inzage in de gegevens die wij van jou hebben;
- Recht op het laten corrigeren van onjuiste gegevens;
- Recht op het laten verwijderen van verouderde gegevens;
- Recht op bezwaar tegen een bepaald gebruik.
Beveiliging
MHRCoaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
Binnen de EU
MHRCoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten
de EU.
Klacht
Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over de verwerking van jouw
persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via
monique@mhrcoaching.nl
Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

