
 

 

Privacyverklaring 

Jobcoach Ben is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens die worden gebruikt  
Voor Jobcoach Ben zijn persoonsgegevens inzichtelijk gemaakt - door diverse opdrachtgevers - 
via externe beveiligde databases/verbindingen, afgeschermd met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Hieruit kunnen gegevens worden gefilterd die nodig zijn voor mijn dienstverlening, het 
gaat hier o.a. om: 
- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Adres indien van toepassing (bijvoorbeeld bij een afspraak aan huis) 
Voor rechtstreekse overeenkomsten zullen ook voornoemde gegevens nodig zijn, dit in overleg en 
in overeenstemming met jou. Deze gegevens zullen dan, zolang de overeenkomst loopt, relevant 
zijn, na afsluiting hiervan zullen de gegevens zolang worden bewaard als nodig is. 
 
Waarom ik deze gegevens nodig heb 
Jobcoach Ben gebruikt de persoonsgegevens om te kunnen bellen of een bericht te zenden via  
e-mail of om een bezoek aan huis te brengen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Jobcoach Ben bewaart de voornoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nadat het doel is bereikt en het 
traject is gestopt zijn de gegevens niet meer relevant en zullen niet langer bewaard worden dan 
nodig is.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Jobcoach Ben verstrekt – in overleg met jou - uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is 
tijdens het traject of voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Jobcoach Ben gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) 
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met mij opnemen. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Jobcoach Ben neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jobcoach Ben.  
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Jobcoach Ben behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op 
de hoogte bent.  
 


