
PRIVACYREGLEMENT 

De Digitale Loopbaancoach 
 

 
Hoe gaat De Digitale Loopbaancoach om met de privacy van haar deelnemers? 
 
De Digitale Loopbaancoach verklaart: 

• Informatie van opdrachtgever en deelnemer strikt vertrouwelijk te behandelen in de zin 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat deze gegevens 

worden behandeld met inachtneming van wat in deze wet is bepaald; 

• Dat de door deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn 

waarvoor ze zijn overgedragen; 

• Dat zij alle informatie die de deelnemer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van de 

afgesloten overeenkomst geheimhoudt en dat zij zorg draagt dat deze informatie niet aan 

derden bekend wordt; 

• Dat zij verantwoordelijk is voor de geheimhoudingsplicht van de online loopbaancoaches 

en voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, en dat deze 

plicht wordt nageleefd;  

• Dat zij passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen, zodat de persoonsgegevens 

zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang; 

• Dat zij zich houdt aan de bepalingen in haar privacyreglement zolang deze met 

inachtneming van wat is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

gelden; 

• Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig 

mogelijk verwijderd; 

• Na de beëindiging van het online loopbaantraject worden de gegevens nog maximaal zes 

maanden bewaard. Tenzij anders overeengekomen met de deelnemer; 

• Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk 

is de persoon te identificeren of trajectgegevens te herleiden; 

• Voor gegevensregistratie van deelnemers houdt De Digitale Loopbaancoach zich aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
De Digitale Loopbaancoach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam; 

• E-mailadres en telefoonnummer; 

• Arbeidsgerelateerde gegevens. 
 
De Digitale Loopbaancoach verwerkt deze persoonsgegevens met het doel: 

• Onderhouden van contact met de deelnemers; 

• Kunnen uitvoeren van online begeleiding en advisering van de deelnemers met 
betrekking tot hun loopbaan. 

 
Wij verwerken de persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de onderliggende 
overeenkomst. 
 
De Digitale Loopbaancoach heeft haar privacybeleid met alle daarbij behorende regels, zoals 
bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en die van toepassing zijn op de 
dienstverlening van De Digitale Loopbaancoach vastgelegd in een privacydocument. Op verzoek 
kunnen betrokkenen dit document inzien of opvragen bij het secretariaat van De Digitale 
Loopbaancoach via info@dedigitaleloopbaancoach.nl. 
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