
 

Privacybeleid Matura Coaching 

 
Persoonsgegevens 
Matura Coaching verwerkt uw/jouw persoonsgegevens omdat er gebruik 

wordt gemaakt van een van onze diensten en deze gegevens door u/jou zelf 
aan ons zijn verstrekt. 

De persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens  
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Gegevens vanuit het intakeformulier en/of intakegesprek  
- Verdere gegevens die u/jij zelf aan ons verstrekt ten behoeve van de 

coaching of dagbesteding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere 
persoonsgegevens (denk aan bijvoorbeeld gezondheidsgegevens).  

Voor het verwerken van de genoemde persoonsgegevens vragen we 
toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking 

van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om 
toestemming van de ouders of voogd. 

 

Waarom heeft matura coaching Persoonsgegevens nodig? 
Matura Coaching verwerkt uw/jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 

- Om een beter beeld te krijgen van de problematiek en uw/jouw 
achtergrond, zodat er coaching of dagbesteding op maat kan worden 

geboden. 
- Om u/jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om u/jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om uw/jouw betaling af te handelen 
- Wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingaangifte) 

 
Hoe Lang bewaart Matura coaching de persoonlijke gegevens? 
Matura Coaching zal uw/jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw/jouw gegevens werden 

verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar vanaf het beëindigen 
van de coaching of dagbesteding (i.v.m. belastingwet en nazorg). 
 

Het delen van gegevens met Derden 



 
Matura Coaching deelt uw/jouw gegevens alleen met derden als u/jij hiervoor 

toestemming hebt gegeven. Daarnaast zullen gegevens alleen worden 
verstrekt als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Met bedrijven die in opdracht onze gegevens verwerken, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw/jouw gegevens.  
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
Elke client van Matura Coaching heeft het recht om de eigen persoonsgegevens 

in te zien, te laten aanpassen of verwijderen. Hiervoor kan een verzoek tot 
inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar maturacoaching@gmail.com  

Matura Coaching zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit 
verzoek reageren. 
 

Beveiliging 
Matura Coaching neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en 
neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als de indruk ontstaat dat uw/jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
maturacoaching@gmail.com  
 

Contactgegevens 
Matura Coaching 
Miranda Matthijsse 

Burenpolderweg 25 
4401KX Yerseke 
 

06-28242416 

info@maturacoaching.nl 

Kamer van Koophandel 83514910 
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