
 

 

 
Privacyverklaring Toma Coaching 
 
1. Inleiding 
In deze privacyverklaring lees je welke gegevens Toma Coaching verzamelt en met welk doel 
dat gebeurt. 
Verder lees je hoe lang gegevens bewaard worden en wat jouw rechten zijn als klant van Toma 
Coaching. 
 
2. Bedrijfsgegevens: 
 
Toma Coaching 
Paulus Potterplein 25 
3141 GJ Maassluis 
www.tomacoaching.nl 
info@tomacoaching.nl 
06-22270092 
KvK 61.27.70.02 
 
Toma Coaching is een eenmanszaak. Henriëtte Toma coacht individuele personen in hun werk. 
Daarnaast verzorgt ze trainingen voor groepen. De coaching en training vinden vooral plaats in 
het onderwijs. 
 
3. Doel van de gegevensverzameling 
Toma Coaching verzamelt de volgende gegevens: 
- Voor- en achternaam 
- Emailadres 
- Telefoonnummer en adres 
- Geboortedatum en geboorteplaats. 
 
Doel van deze gegevensverzameling is communicatie. Telefoonnummer en adres worden 
alleen gevraagd als dat noodzakelijk is, omdat ik bv thuis langskom of om een afspraak te 
kunnen annuleren. 
Geboortedatum en Geboorteplaats wordt alleen gevraagd als er een certificaat wordt 
gemaakt. 
Toma Coaching verzamelt ook gegevens over gezondheid. 
Tijdens coachgesprekken maakt Toma Coaching aantekeningen van het gesprek. Daarbij 
verstrekt de klant regelmatig gegevens over de mentale en fysieke gezondheid. 
Deze aantekeningen worden in een (fysieke) map bewaard. 
Toma coaching legt ook lesbezoeken af. 
Van deze bezoeken wordt een verslag op de computer gemaakt. Op het verslag staat de naam 
van de betreffende leerkracht en de school vermeld. 



 

 

Deze verslagen worden op een laptop bewaard. 
Alle gegevens worden rechtstreeks verzameld  (dus niet via de website). 
 
 
4. Wie ontvangen de gegevens die Toma Coaching verzamelt? 
Alleen bij de trainingen zijn er anderen die de gegevens ontvangen die Toma Coaching 
verzameld heeft. 
Voor het maken van het certificaat worden de gegevens met de PABO uitgewisseld. 
Gegevens van de coaching worden met niemand gedeeld, tenzij hiervoor toestemming is 
gegeven door de klant. 
 
5. Hoe lang blijven gegevens bewaard? 
Voor- en achternaam blijven in ieder geval 5 jaar bewaard, omdat dat de registratieperiode 
voor coaches (St!R) is. 
Gegevens voor facturering blijven 7 jaar bewaard i.v.m. termijn van de belastingen. 
Andere gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. 
 
6. Rechten 
 
Recht op inzage: 
Als je wilt weten welke gegevens ik van je verzamel, kun je mij verzoeken om inzage. 
Ik zal zorgen dat ik binnen drie weken een kopie heb gemaakt van alle verzamelde gegevens. 
Recht op rectificatie:  
Als je vindt dat ik onjuiste gegevens heb verzameld, heb je het recht op rectificatie. 
Recht op het indienen van een klacht:  
Als je vindt dat ik onjuist met je privacy ben omgegaan dan kun je een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
Recht op overdracht:  
Als jij overstapt naar een andere coach, dan kun je vragen of ik de gegevens over jou wil 
overdragen op de volgende coach. 
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:  
Als jij wilt dat ik de gegevens van jou niet meer gebruik, dan kun je mij vragen om daarmee te 
stoppen. 
 
7. Verplichte gegevens 
Naam, achternaam en emailadres zijn verplichte gegevens. 

8. Beveiliging 

Omdat  Toma Coaching heel weinig gegevens op de computer verzamelt en opslaat heeft de 
beveiliging vooral te maken met het opslaan van de lesobservatieverslagen. 
De computer is beveiligd met goede antivirussoftware. 
 


