
Privacyreglement Coachpraktijk La Chiave en Bureau C&C 

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Bureau C&C, onderdeel van Coachpraktijk La 
Chiave, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.C.J. Fransen, directeur, dat het 
volgende privacyreglement van toepassing is op haar werkzaamheden: 
 
1. Coachpraktijk La Chiave informeert haar cliënten over dit privacyreglement. Ook is dit reglement 
te zien op de site van Coachpraktijk La Chiave, www.coachpraktijklachiave.nl. 
2. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens. (2008) 
3. Bij klachten over privacy treedt het klachtenreglement in werking. 
4. Coachpraktijk La Chiave is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over 
klanten én de door de klant zelf verstrekte gegevens, persoonsgegevens zijn in het kader van de wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van 
hetgeen in de WBP en de wet SUWI is bepaald. 
5. Bovengenoemde gegevens over klanten worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze 
zijn overgedragen; het doelmatig uitvoeren van outplacement-, re-integratie- en coachingstrajecten. 
6. Coachpraktijk La Chiave behandelt alle klantinformatie vertrouwelijk. Zij wordt alleen met 
toestemming van klant aan derden verstrekt, indien daarmee het doel van het traject wordt gediend 
of indien Coachpraktijk La Chiave hiertoe wettelijk verplicht is. Bij verstrekking van informatie aan 
derden wordt gehandeld in overeenstemming met dit privacyreglement en de WBP. 
7. Klantgegevens worden digitaal in een file vastgelegd of schriftelijk vastgelegd in een dossier, dat 
wordt bewaard in een afgesloten kast. Digitaal opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk met een 
wachtwoord voor directie van Coachpraktijk La Chiave. 
8. Klanten hebben ten allen tijde het recht hun dossier in te zien in aanwezigheid van een 
medewerker van Coachpraktijk La Chiave. Zij hebben het recht om mogelijk onjuiste informatie te 
doen herstellen of verwijderen. Anderen hebben dat recht niet. 
9. Coachpraktijk La Chiave vernietigt 2 jaar na beëindiging van de met een opdrachtgever gesloten 
overeenkomst alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens. Behoudens die gegevens die 
een wettelijk langere bewaartermijn vereisen. 
 
Aldus vastgesteld op 1 januari 2018 door: M.C.J. Fransen 
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