
 
Privacyverklaring 
IJS coaching & training 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 
en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
  
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin 
van de AVG, is IJS coaching & training, gevestigd te Maasbommel, ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 75895749.  
 
Verwerking persoonsgegevens 
  
-  Doel van verwerking 
IJS coaching & training gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te 
treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de 
met u overeen te komen dienstverlening. Zij gebruikt uw gegevens niet voor andere 
doeleinden. 
  
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de 
website of anderszins, dan gebruikt IJS coaching & training deze gegevens enkel om 
met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot 
dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst 
verwijderd. 
  
- Verwerken persoonsgegevens 
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal IJS coaching & 
training over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. IJS 
coaching & training gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u 
overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die zij in dat 
verband nodig of nuttig acht. 
 
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  
De website van IJS coaching & training en/of  haar aangeboden dienst heeft niet de 
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, 
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. IJS coaching & training kan 
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders/voogd dan 
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat IJS coaching & training zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem 
dan contact met haar op via info@ijscoaching.nl, dan verwijdert zij deze informatie.  
 
Delen van gegevens met derden 
 
Zonder uw toestemming deelt IJS coaching & training uw gegevens niet met andere 
partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een 
gerechtelijk bevel voor is. 
 



Beveiliging 
 
IJS coaching & training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met de functionaris gegevensbeveiliging via info@ijscoaching.nl. 
 
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een 
deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.  
 
Bewaartermijnen 
 
IJS coaching & training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor 
het doel van de verwerking. IJS coaching & training is gehouden aan wettelijke en 
fiscale verplichtingen en moet van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar 
bewaren. 
  
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening 
zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop 
van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 
  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door IJS coaching & training en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij IJS coaching & training een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ijscoaching.nl. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt IJS coaching & 
training u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in 
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 
ter bescherming van uw privacy. IJS coaching & training reageert zo snel mogelijk, in 
ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. IJS coaching & training wil u er tevens 
op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-
melden-bij-de-ap.  

  
Cookies of vergelijkbare technieken 
 
IJS coaching & training gebruikt alleen technische, functionele en analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die worden gebruikt zijn 



noodzakelijk voor de technische werking van de website, het optimaliseren ervan en 
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies 
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw 
browser verwijderen. 
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