Privacy Register Verwerkingen
Naam organisatie en afdeling waar de verwerking plaatsheeft:
> Gezinspraktijk Zentastisch, Walramstraat 1, 6131BK te Sittard.
Naam en contactgegevens privacy-officer:
> C. H. M. Drummen - Calis, info@gezinspraktijkzentastisch.nl, 0647874346
Benaming verwerking:
> Gegevensverwerking tot traject
Verwerkingsdoel:
> Het opslaan en verwerken van gegevens om een zo helder mogelijk traject te
kunnen leveren die aansluiten op coaching.
Categorie van betrokkenen:
> Gegevens van betrokkenen zullen zijn die van de kinderen en hun ouders.
Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden:
> Persoonsgegevens die verwerkt zullen worden zijn, kinderen met een hulp vraag,
ouders met een hulpvraag. Deze worden verwerkt op een computer die is
aangeschaft door de coach. De computer is voorzien van meerdere firewalls om de
privacy te waarborgen. Ook email is zover als mogelijk beschermd tegen privacy
inbreuk.
Categorieën van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
> Deze is van toepassing omdat het om kinderen gaat met hulpvragen. Hier wordt
uitermate zorgvuldig mee omgegaan. De bestanden zullen in een afgesloten kast
bewaard worden waar alleen de betrokken coach een sleutel van heeft.
Bron(nen) van verkrijging:
> De informatie die de coach krijgt komt rechtstreeks van de ouders en het kind af.
Informatie van derden is niet van toepassing en wordt niet gehandhaafd.
Rechtsgrond voor de verwerking (evt. met afweging):
> Alleen moet toestemming van de bevoegde ouders, verzorgers.
Categorie van ontvangers en/of externe verwerkers:
> Dit is niet van toepassing. De gegevens worden zelf verwerkt en niet door externe
verwerkers.
Doorgifte naar landen buiten de EU:
> Dit is niet van toepassing. De gegevens worden alleen gebruikt voor het traject.
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Bewaar- en verjaringstermijnen:
> De gegevens worden 2 jaar bewaard nadat het traject is afgelopen. De gegevens
worden na 2 jaar vernietigd.
Beveiligingsmaatregelen (bijv. wie heeft toegang) en locatie van de opslag van
de persoonsgegevens:
> De enige die toegang heeft tot de archieven is de coach zelf. 1 a 2 keer per jaar
zal een functionaris komen controleren of ook alle hierboven genoemde punten
worden gehandhaafd.
Opmerkingen:
> We streven erna om een zo goed mogelijk traject af te leveren. We nemen alle
maatregelen in acht die hier voor nodig zijn. Alle gegevens worden in vertrouwen
behandeld. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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