
 
 

 

 

Privacy Verklaring Praktijk Yonah 

 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig met uw 

gegevens om 

 

In deze privacyverklaring leggen we u graag uit welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom 

we dit doen en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met 

betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.  

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom 

raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Vóór alles is het belangrijk om te weten dat wij uw 

gegevens nooit aan derden zullen verkopen. 

Onze algemene gegevens 

 

Naam:   Praktijk Yonah 

Adres:   Tuilland 8, 3941 KE, Doorn 

KvK-nummer:  63283409 

Website:  www.yonah.nl  

Wanneer we in deze privacy verklaring spreken over de website, dan bedoelen we www.yonah.nl. 

 

Bescherming Persoonsgegevens 

 

De gegevens die wij verwerken gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 

Telecommunicatiewet 

 

Beheer en contact 

 

Het beheer van de website www.yonah.nl en van de persoonsgegevens ligt bij mevrouw P. Kemkers 

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met mevrouw P. 

Kemkers via email: info@yonah.nl.  

 

Welke gegevens verzamelen we? 

 

Wanneer u zich aanmeldt voor coaching en/of training dan verzamelen we de volgende gegevens 

en/of documenten: 

 Voor- en achternaam 

 E-mailadres 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 Geboortedatum 

 Documenten in het kader van het traject zoals CV, ondernemingsplan e.d. 

Indien uw aanmelding via uw organisatie verloopt dan ontvangen wij van uw organisatie alleen de 

genoemde gegevens om contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een afspraak. 
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Indien u per e-mail contact opneemt, verzamelen we de door u meegestuurde gegevens om u van 

informatie te kunnen voorzien. 

Offerte en Rapportage  

 

Wanneer u via uw organisatie bent aangemeld voor coaching en/of training brengen wij in de meeste 

gevallen een offerte uit aan de opdrachtgever. Hierin worden doorgaans de aanleiding en het doel van 

het traject opgenomen. Wanneer het een individueel coachingstraject betreft dan wordt dit van tevoren 

met u gedeeld. 

Gedurende de looptijd van het traject houdt de Coach/Trainer een rapportage bij van het verloop van 

de gesprekken en de met u gemaakte afspraken.  

Op regelmatige basis wordt aan de opdrachtgever in grote lijnen een rapportage uitgebracht over het 

verloop van het traject. Ook kan er tussentijds overleg met de opdrachtgever plaats vinden over de 

voortgang van het traject. Tenslotte kan er sprake zijn van een eindevaluatie.  

 

Doel van verzamelen en bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

 

Gegevens worden verzameld en rapportages gemaakt om: 

 Contact met u te kunnen leggen; 

 Inhoud en richting te kunnen bepalen wat betreft een traject (offerte); 

 Afspraken te maken/wijzigen; 

 Relevante informatie met u te kunnen uitwisselen; 

 Inzicht te krijgen bij loopbaantrajecten in uw loopbaan tot nu toe en u te kunnen adviseren wat 

betreft aanpassingen in uw CV, starten van een eigen bedrijf etc. 

 Zowel het verloop en tijdsduur van een traject als de gemaakte afspraken inzichtelijk te 

hebben (individuele rapportage); 

 Opdrachtgevers in grote lijnen te kunnen informeren over de voortgang van een traject en 

afstemming te kunnen hebben; 

 Ten behoeve van het versturen van een factuur. 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Indien uw coachings- en/of trainingstraject is beëindigd worden uw gegevens een half jaar na 

beëindiging van het traject aangepast.  

Indien u contact opneemt per e-mail met Praktijk Yonah, dan worden de gegevens die u meestuurt, 

zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver met als doel om uw vraag 

te kunnen beantwoorden. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard. De bovenstaande 

termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te 

bewaren en/of beschikbaar te houden. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens die door Praktijk Yonah worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. 

 

Cookies 

 

Er worden op dit moment geen cookies verzameld door de website. 



 
 

Uw rechten  

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u 

verwerken, dan kunt u via e-mail een inzageverzoek indienen. Zijn uw gegevens onjuist, onvolledig of 

niet relevant? U heeft het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. U kunt ons per e-mail 

verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.  

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van 

de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.  

Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook 

hiervoor kunt u een per e-mail een verzoek indienen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in 

behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek mailen via 

info@yonal.nl.  

Wilt u niet dat Praktijk Yonah uw gegevens gebruikt? Dan heeft het recht op het stoppen van het 

gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@yonah.nl onder 

toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-

bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.   

Wijzigingen 

Wij behouden het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 
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