
   

 Privacyverklaring  

Privacyverklaring OK-begeleiding t.h.o.d.n. OK-coaching en Begrijp Autisme 
 
Ik hecht veel belang aan jouw privacy. Ik draag er daarom zorg voor dat de gegevens die 
ik over jou te weten kom vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorg ik ervoor dat 
ik me hou aan de geldende privacywetgeving.  
 
In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de persoonsgegevens die ik van jou 
ontvang. 
 
Overzicht van persoonsgegevens die ik van jou ontvang 
Ik ontvang op de volgende manieren persoonsgegevens van jou: 

1. Bezoek aan mijn website 
2. Autisme Coaching & Begeleiding 
3. Contact met mij 

 
Ad 1 Bezoek aan mijn website 
Als je mijn website bezoekt, is het mogelijk dat ik via jouw webbrowser gegevens van 
jou ontvang die in door mij geplaatste cookies zijn opgenomen. Als er cookies worden 
geplaatst, kun je bij het bezoeken van mijn site kiezen welke cookies jij wilt toestaan. Je 
kunt ervoor kiezen om geen van de cookies te accepteren. Dit kan betekenen dat je niet 
meer van alle onderdelen van de website gebruik zult kunnen maken.   
 
Ad 2 Autisme Coaching & Begeleiding 
Als je bij mij een traject start voor Autisme Coaching & Begeleiding vraag ik je om mij 
verschillende gegevens te geven. Deze gegevens heb ik nodig om de overeenkomst die 
wij dan sluiten, uit te kunnen voeren. Tot deze gegevens behoren: je naam, je adres, je 
geslacht, je geboortedatum, je telefoonnummer en je e-mailadres.  
 
Wettelijke vertegenwoordigers 
Heb je een wettelijke vertegenwoordiger, dan kunnen de hierboven genoemde 
gegevens zowel op jou als op je wettelijke vertegenwoordiger(s) betrekking hebben. 
 
PGB 
Wordt de Autisme Coaching & Begeleiding vergoed uit een PGB, sluiten wij een 
Modelzorgovereenkomst van opdracht conform de voorwaarden van de Sociale 
Verzekeringsbank. In dit geval moet ik nog een aantal aanvullende persoonsgegevens 
van jou en mogelijk je wettelijke vertegenwoordiger(s) ontvangen. Dit zijn je BSN, je 
klantnummer SVB en gegevens over de looptijd en inhoud van de overeenkomst die wij 
sluiten.  
 



Contact met derden 
Het kan voorkomen dat ik gedurende de Autisme Coaching & Begeleiding contact met 
derden moet opnemen over jou. Dit doe ik alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
de zorgomschrijving in onze overeenkomst en ik informeer je hierover. 
 
Aantekeningen 
Gedurende de Autisme Coaching & Begeleiding maak ik aantekeningen over het 
verloop. Deze aantekeningen maak ik voor persoonlijk gebruik om je het traject zo goed 
mogelijk te kunnen laten verlopen. 
 
Bewaartermijn 
Ik bewaar alle gegevens over onze overeenkomst en de uitvoering daarvan voor de 
periode dat ik daartoe door de wet word verplicht.  
 
Mijn aantekeningen over de coaching en begeleiding bewaar ik gedurende het gehele 
traject en tot maximaal een (1) jaar daarna. Op die manier kan ik je ook nazorg geven als 
je hierom vraagt. 
 
Ad 3 Contact met mij  
Je kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen. Via telefoon, e-mail en 
social media. Ik leg deze contactmomenten en mogelijk de inhoud daarvan vast. Ik 
bewaar deze gegevens gedurende maximaal een jaar. Mocht wij gedurende dat jaar een 
Autisme Coaching & Begeleiding opstarten, blijf ik deze gegevens bewaren totdat ik de 
gegevens over dat traject verwijder (zie hierboven).  
 
Verstrekking van je gegevens aan andere partijen 
Ik verkoop je gegevens nooit aan andere partijen. Ik verstrek je gegevens alleen aan 
andere partijen als ik daar op grond van de wet toe ben verplicht. 
 
In uitzonderingsgevallen kan het zo zijn dat derden inzage hebben in de gegevens die ik 
van jou heb omdat ik gebruik maak van hun diensten bij mijn eigen bedrijfsvoering. Ik 
zorg ervoor dat ik met deze partijen een overeenkomst sluit op grond waarvan ze zich 
aan deze privacyverklaring en de geldende privacywetgeving moeten houden. 
 
Toestemming 
Buiten het hierboven beschreven gebruik van jouw gegevens, zal ik je altijd uitdrukkelijk 
om toestemming vragen om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.  
 
Locatie van je gegevens 
Het is mijn uitgangspunt dat alle verwerkingen van jouw gegevens binnen de Europese 
Economische Ruimte plaatsvinden. Mocht ik in een uitzonderingsgeval jouw gegevens 
daarbuiten verwerken, zorg ik ervoor dat dit alleen in overeenstemming met de 
geldende privacy wetgeving gebeurt. 



 
Beveiliging van je gegevens 
Ik zorg ervoor dat je gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan 
aan de wettelijke eisen.  
 
Inzage en wijziging van je gegevens  
Als je vragen hebt of opmerkingen hebt over de gegevens die ik van jou heb, kun je 
contact met mij opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring 
zijn opgenomen. 
 
Je hebt de volgende rechten: 

− uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik van jou heb en wat ik daarmee 
doen; 

− inzage krijgen in de persoonsgegevens die ik van jou heb; 

− het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die ik van jou heb; 

− het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die ik van jou heb; 

− het intrekken van jouw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens 
van jou waarvoor ik jouw uitdrukkelijke toestemming heb ontvangen; 

− bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die ik van 
jou heb. 

 
Vragen of klachten 
Neem voor vragen over deze Privacyverklaring contact met mij op via de hieronder 
aangegeven contactgegevens. 
 
Als je vindt dat ik jou niet op de juiste manier help, kun je een klacht hierover indienen 
bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving 
van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Kijk dus regelmatig of je 
op de hoogte bent van de meest actuele versie.  
 
Contactgegevens 
OK-begeleiding 
info@okbegeleiding.nl 
KvK 62462490 
 
 


