
 

 

 

Privacyverklaring 

INLEIDING 

In dit document lees je de privacyverklaring van Solidum Coaching, een eenmanszaak in handen van 

Myrthe van Milligen. Deze verklaring is bedoeld om je uit te leggen welke gegevens er van jou 

verzameld worden, met welk doel die gegevens verzameld worden en hoe die worden opgeslagen. 

Ook wordt vermeld welke rechten jij daarin hebt en op welke manier je daar gebruik van kan maken.  

Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom draag ik er zorg voor dat ik jouw gegevens behandel in 

overeenstemming met de AVG. Ik verzamel  en gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan 

hier beschreven, tenzij jij mij toestemming daarvoor hebt gegeven.  

SOLIDUM COACHING 

Solidum Coaching is een coachingspraktijk waarvan ik, Myrthe van Milligen, de eigenaar ben. Ik bied 

zowel personal coaching als loopbaancoaching, met als doel jou een stap verder te helpen in je 

persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. In het kader van deze dienstverlening moet ik 

gegevens van jou verzamelen en gebruiken. Het is belangrijk dat je weet met welk doel ik dat doe en 

hoe en waar die bewaard worden. Mocht je hier vragen over hebben of een wijziging in willen 

aanbrengen, aarzel dan niet om mij te benaderen. Het kan zijn dat deze verklaring door de tijd heen 

wordt aangepast, bijvoorbeeld ten behoeve van veranderde regelgeving. Het is daarom raadzaam 

deze regelmatig te checken. Deze versie is geupdatet op 30 oktober 2020 .  

PERSOONSGEGEVENS 

Solidum Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat jij die zelf aan mij verstrekt. Dit kan 

bijvoorbeeld in een telefoongesprek, mail, Whatsapp of via de website. Gegevens die Solidum 

Coaching verwerkt: 

- NAW gegevens 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer 

- Geslacht  

- E-mailadres 

- Gegevens m.b.t. arbeidsverleden en huidig dienstverband 

- Gegevens die voorkomen in CV of gespreksverslagen 

DOEL GEGEVENS 

Solidum Coaching verzamelt deze gegevens voor een aantal doelen.  

1. Om een goede dienstverlening te kunnen bieden.  

Solidum Coaching gebruikt jouw persoonsgegevens om met jou om een persoonlijk 

coachtraject aan te gaan en jou op een goede manier te  begeleiden. Hieronder vallen zowel 

de sessies als het onderhouden van contact gedurende een coachtraject. 

2. Om contact met jou op te nemen als je je gegevens achterlaat op de website.  

Dit zijn alleen de  persoonsgegevens die nodig zijn om met jou in contact te komen, zoals 

naam, contactgegevens (e-mailadres) en een omschrijving van een vraag of verzoek.  



 

 

3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van gegevens voor de uitvoering van de 

Belastingwet. 

4. Om de website te verbeteren.  

Deze analytische gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. 

Denk aan informatie over de duur van je websitebezoek en de pagina’s die je bekijkt.  

ONTVANGERS VAN JE GEGEVENS.  

1. Plate. 
De website wordt gehost door Plate. Gegevens die je op de website achterlaat, worden 
opgestuurd naar het e-mailadres van Solidum Coaching en opgeslagen op  de servers van 
Plate. De mensen die daar toegang tot hebben: 

• Myrthe van Milligen, eigenaar van Solidum Coaching. 

• David Hakkert, eigenaar van Versgemerkt, ten behoeve van het bieden van 
support voor  de website.  

• Hoofdontwikkelaar en supportmedewerkers van Plate, ten behoeve van het 
bieden van support voor Plate. 

 

2. HostToday 
De e-mail van Solidum Coaching wordt gehost door HostToday. Gegevens van de 
contactformulieren worden op de servers van HostToday bewaard. Slechts Myrthe van 
Milligen heeft hiertoe toegang.  

BEWAARPERIODE 

Solidum Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze worden slechts langer bewaard wanneer dit 

nodig is op grond van een wettelijke verplichting.  

Wanneer je contact opneemt met Solidum Coaching via de website of het sturen van een mail, 

worden de gegevens opgeslagen  op de mailserver. Deze gegevens worden tot maximaal twee jaar 

terug bewaard.  

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  

Solidum Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit 

nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan 

testbureaus. Solidum Coaching zal jou daarvoor vooraf om toestemming vragen.  

Solidum Coaching kan jouw gegevens ook verstrekken aan derden om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

BEVEILIGING 

Jou gegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens door 

een aantal beveiligingsmaatregelen. Bezoek aan de website van Solidum Coaching is beveiligd door 

een SSL-certificaat. Apparaten waarop jouw gegevens staan of te geopend kunnen worden, zijn 

beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Gespreksverslagen zijn beveiligd met een 

wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens, wordt beperkt tot slechts de 

benodigde apparaten.  

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met Solidum Coaching via info@solidumcoaching.nl.  
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COOKIES 

Solidum Coaching gebruikt alleen analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische 

werking van de website en zijn anoniem.   

RECHTEN 

- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

- Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Solidum 

Coaching.  

- Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan 

indienen om de persoonsgegevens die Solidum Coaching van jou heeft, in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

- Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt 

dat Solidum Coaching niet op juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaat.  

VERZOEK DOEN OF BEZWAAR MAKEN? 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@solidumcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het 

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer 

(BSN) zwart. Zo wordt jouw privacy beschermd. Ik reageer dan zo snel mogelijk op jouw verzoek. 

Streven is binnen twee weken.  
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