
Privacyverklaring Suzanne Stikvoort, training en coaching. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de wet van de persoonsgegevens en is opgesteld in 

overeen stemming met de Europese Algemene Verordring Gegevensbescherming (AVG). 

Natuurlijk mag je alles doorlezen, maar in het kort komt het erop neer, dat jouw gegevens bij mij 

in veilige handen zijn. 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 

AVG is Suzanne Stikvoort-Quéré, eigenaresse van Suzanne Stikvoort, training en coaching en 

Kindercoach Apeldoorn, gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven bij de KvK onder nummer 

58836438. 

Persoonsgegevens 

* Waarom ik jouw gegevens bewaar 

Jouw contactgegevens zoals naam, e-mail, adres en telefoonnummer en social media accounts 

zijn voor mij en mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg, die wij 

samen bewandelen. Ik vraag alleen je contactgegevens, wanneer jij met mij werkt. Zie je er 

verder vanaf, dan kan jij jezelf verwijderen uit mijn systeem. 

* Verwerken van persoonsgegevens 

Wanneer we samen werken, met een cursus, challenge, coaching of opleiding of workshop of wat 

ik vanuit mijn bedrijf ook neerzet, vraag ik jou wellicht om meer informatie. Dit kan 

bijvoorbeeld het invullen van een intakeformulier zijn of een gesprek. Ik deel informatie met 

derden alleen na jouw toestemming. 

* Beveiliging 

Ik bewaar en deel geen gegevens van jou op het Internet. De gegevens, die jij mij stuurt via 

Whatssapp of Messenger of via de mail zijn alleen voor mij toegankelijk en zowel mijn computer 

als telefoon zijn beveiligd met een code. Verder hebben wij als gebruikers van deze diensten ja 

gezegd door de privacyovereenkomst van deze diensten. Je kan via mijn site contact opnemen 

met mij, maar verder is het een etalage, welke wordt gehost door een betrouwbare server. 

* Niet digitale gegevens 

Soms schrijf ik ook iets op over jou of je kind, en deze gegevens zijn ook niet toegankelijk voor 

derden. Ik deel alleen gegevens met derden, wanneer jij daar expliciet toestemming toe geeft. Dit 

tenzij er een wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel is. Maar daar ga ik 

maar niet vanuit. 

* Termijn waarop ik gegevens bewaar 

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevenss niet langer bewaren, 

dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de 

plicht aan de Belastingdiens van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens 

van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk, dat ik met jou of je kind doe. 

* Jouw rechten 

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn persoonlijke en professionele ethiek. Het recht 

om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. Je mag mij 

hierover altijd aanspreken.


