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Inleiding 
De algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van 
privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft elke organisatie die met 
persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, 
bepaalde rechten. 

In deze Privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Deze verklaring is bedoeld om je nader te informeren over jouw rechten 
als student en onze plichten als Opleiding Integrale Coaching (OIC) die gelden op grond van 
de AVG. 

We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in de Opleiding Integrale Coaching (OIC) en 
dat je belangrijke persoonsgegevens met ons deelt. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor het ontvangen van het trainings- en begeleidingsprogramma in de context van deze 
opleiding. We hechten uiteraard veel waarde aan het waarborgen van je privacy en daarmee 
aan het goed beschermen van je persoonsgegevens.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
verklaring. 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Jouw rechten: 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd. 
• Het recht op inzage (en een afschrift van die gegevens) voor zover de privacy van 

een ander daardoor niet wordt geschaad. 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens.  
• Het recht tot verzoek van (gedeeltelijke) vernietiging van je persoonsgegevens. 

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens 
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een 
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

• We verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden als je hiervoor geen 
toestemming hebt gegeven. Een uitzondering is wanneer we moeten voldoen aan 
een wettelijke verplichting tot informatie-verstrekking. 

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dat schriftelijk aan ons kenbaar maken. 

 
 
 
 



 
Onze plichten: 

• OIC neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en draagt zorg 
voor dat deze gegevens goed zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

• De trainers, co-trainers, supervisoren en office-manager van OIC hebben de 
verplichting zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Al 
deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.  

• Je persoonsgegevens en studentdossier worden niet langer bewaard dan 
noodzakelijk is voor het ontvangen van een goede opleiding.   

• Nadat de student de opleiding heeft afgerond, wordt het studentdossier gearchiveerd. 
De uiterste bewaartermijn is 15 jaar, tenzij anders met je is overeengekomen. 

• We verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden als je hiervoor geen 
toestemming hebt gegeven. 

• Onze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 
 

• Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
o De registratie van je deelname aan de opleiding, nascholing of retraite.  
o De (financiële) administratieve afhandeling van je deelname aan de opleiding, 

nascholing of retraite.  
o Het onderhouden van contact via email of nieuwsbrief.  
o Voor het aanbieden van een goed integraal opleidingsprogramma is het 

noodzakelijk dat de trainers van OIC een studentdossier aanleggen.  
Dit dossier is toegespitst op, en in samenhang met de ontwikkelingsdoelen. 
Het bevat je intakeformulier, de huiswerkopdrachten, de evaluatieverslagen, 
en je integratie- en supervisieverslagen. Kortom alles wat noodzakelijk is om 
goede kwaliteit van training en begeleiding te bieden en de continuïteit 
daarvan te waarborgen. We zullen alleen die gegevens vragen en vastleggen 
die relevant zijn voor jouw training en leerproces binnen de opleiding.  
Het bovenstaande studentdossier wordt aangelegd door de trainer(s) van het 
opleidings- of nascholingstraject waar jij je voor hebt ingeschreven. Iedere 
trainer binnen OIC beschikt dus over zijn/haar eigen dossier en andere 
trainers of supervisoren hebben daar geen inzage in, tenzij jij daar expliciet 
toestemming voor hebt gegeven. 
 

Mocht je vragen hebben over deze Privacyverklaring dan horen we dat graag.  
Je kunt dat doen via info@integrale-coaching.nl. 

 

De Opleiding Integrale Coaching behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in 

deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te 

raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
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