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PRIVACYBELEID NICOLE COACHING 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Nicole Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten 

van Nicole Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 

www.nicolecoaching.nl verstrekt. Nicole Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

• voor- en achternamen;  

• adresgegevens;  

• telefoonnummers;  

• e-mailadressen; 

• IP-adressen; 

• Als er een overeenkomst van opdracht tot stand komt: 

o de gegevens die u verstrekt in het intake-formulier;  

o informatie die wordt verkregen bij het uitvoeren van deze opdracht (bijvoorbeeld 

verslagen van coachingsgesprekken, huiswerkresultaten etc.). 

WAAROM NICOLE COACHING UW PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT 

Nicole Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast 

kan Nicole Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 

gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans in de vorm van kindercoaching of 

huiswerkbegeleiding van uw kind. 

HOE LANG NICOLE COACHING GEGEVENS BEWAART 

Nicole Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar 

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Nicole Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES 

Op de website van Nicole Coaching (www.nicolecoaching.nl) vindt u het Cookiebeleid van Nicole 

Coaching: 

• de website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken; 

• de website bevat een aantal knoppen waarmee gebruikers de website kunnen promoten op 

sociale media. Deze knoppen plaatsen cookies. 

http://www.nicolecoaching.nl/
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GEGEVENS INZIEN, CORRIGEREN EN VERWIJDEREN 

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

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nicolecoaching.nl. Nicole Coaching zal 

zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nicole Coaching verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met Nicole Coaching op via info@nicolecoaching.nl. 

DIT BELEID KAN VERANDEREN 

Het Privacybeleid van Nicole Coaching kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig 

de meest recente versie van dit beleid te raadplegen. De huidige versie is opgesteld op 4 januari 

2019. 

 

Nicole Coaching 

Touwbaan 14 

2953HB Alblasserdam 

 

Telefoon:  06 289 480 42 

e-mail:  info@nicolecoaching.nl 

KvK nummer:  67578489 
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