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Wat is het doel van de gegevensvastlegging bij COAD? 

Contactgegevens worden (digitaal) vastgelegd met als doel de client 
te kunnen benaderen indien nodig en voor het bijhouden van het 
portfolio van de coach i.v.m. registratie bij de ICF (International 
Coach Federation). Contactgegevens worden 10 jaar bewaard. 

Coaching protocollen (analoog) worden bewaard tijdens de coaching 
cyclus met als doel de voortgang en resultaten te monitoren van de 
coaching. Bij beëindiging van het coaching traject, ontvangt de 
client alle protocollen. 

Welke gegevens worden verzameld? 

• Contactgegevens 
o Naam en voornaam 
o Adres, postcode en woonplaats 
o Telefoonnummer en Emailadres 

• Protocollen 
o Check-in (stemming, overheersende energiestaat, huidige 

fysieke en mentale toestand, niveau van stress, niveau 
van levensliefde en zelfliefde en evt. wens/visie voor 
vandaag. 

o Integriteitscheck: tot welk percentage heeft de client 
gewerkt aan de gestelde doelen en afspraken uit de vorige 
sessie. 

o Inzichten n.a.v. vorige sessie 
o Doel van huidige sessie 
o Inhoud doel 
o Commitments voor de volgende sessie en afspraken: 

onderzoeksvraag, mentale opdracht, fysieke opdracht, 
beëindigen wat men uitstelt en doorbraakbelofte. 

o Afsluiting van de sessie: wat is de parel van de client 
en welke heeft de coach voor de cliënt. 

Worden deze gegevens doorgegeven aan anderen? 

Nee, tenzij je mij hiervoor een verzoek doet. 

 



Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

Je contactgegevens bewaar ik 10 jaar. Als coach moet ik namelijk 
kunnen aantonen hoeveel uur coach ervaring ik heb. 

De protocollen krijg je na afloop van het coaching traject. 

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee 
verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

Cookies 

Deze website is gemaakt met WIX en maakt automatisch gebruik van 
çookies om u als bezoeker de beste en meest persoonlijke ervaring te 
bieden. 

Met behulp van Google Analytics bekijken we statistieken van onze 
pagina. 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd? 

COAD slaat haar data op in de cloud en alleen ikzelf als coach heb 
toegang tot deze data. 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die 
door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen 
niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier 
met uw persoonsgegevens omgaan. Het is dus aan te raden de 
privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze 
websites gebruik maakt. 

Welke rechten heeft u? 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van 
gegevens. 

Uw gegevens zijn niet van ons, maar van u. U heeft te allen 
tijde recht op inzag, correctie, verwijdering en het meenemen 
van uw gegevens. U bent ook de enige die dat heeft. 

Recht op intrekking van verleende toestemming 

U heeft eerst toestemming gegeven maar bedenkt zich? Geen 
probleem. U heeft dat recht en wij zullen in dat geval uw 
gegevens direct verwijderen. 

Recht om een klacht in te dienen 

Wanneer u niet tevreden bent, mag u een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens dat u niet tevreden bent over de 
manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

 

 

 


