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Privacy beleid De Crom, Coaching, Advies, Training 
 
Inleiding 
 
Ik ben me zeer bewust van de privacyregels. Daarom ga ik zorgvuldig om met jouw gegevens. Ik 
vraag alleen gegevens die nodig zijn om een overeenkomst met je te kunnen sluiten, om mijn 
diensten en producten te kunnen leveren of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van 
bijvoorbeeld de belastingdienst.  
 
Het blijven jouw gegevens! 
 
En daarom mag je de gegevens die ik van je heb altijd inzien, corrigeren of verwijderen. Jouw 
verzoek om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zal ik in behandeling nemen en 
binnen één maand na ontvangst zal ik je hierover informeren 
 
Overzicht verwerkingen  
 
Ik documenteer welke persoonsgegevens van jou ik verwerk, met welk doel, waar deze gegevens 
vandaan komen en met wie deze gedeeld worden. Hierdoor kan ik voldoen aan mijn 
verantwoordingsplicht en kan ik aantonen dat De Crom, Coaching, Advies, Training in 
overeenstemming met de AVG handelt.  
Het overzicht verwerkingen wordt ook gebruikt als jij je privacy rechten uitoefent. Als je vraagt 
jouw gegevens te corrigeren of verwijderen, zal ik dit doorgeven aan de organisaties waarmee ik 
jouw gegevens heb gedeeld.  
 
Risico’s worden in kaart gebracht (data protection impact assessment)  
 
Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn een zogeheten data protection impact 
assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een 
gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de 
risico’s te verkleinen.  
Een DPIA moet uitgevoerd worden als de beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog 
privacy risico met zich meebrengt. De Crom, Coaching, Advies, Training hoeft geen DPIA uit te 
voeren. Omdat zaken kunnen veranderen zal ik jaarlijks opnieuw bekijken of een DPIA alsnog 
uitgevoerd moet worden. 
 
Vooraf nadenken over de bescherming van je persoonsgegevens (Privacy by design & privacy 
by default)  
 
Ik hanteer de uitgangspunten van privacy by design en privacy by default. Privacy by design houdt 
in dat ik er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorg dat persoonsgegevens goed 
worden beschermd. Ik neem technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen 
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dat ik, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerk die noodzakelijk zijn voor het specifieke 
doel (= mijn opdracht van jou goed uitvoeren) dat we willen bereiken.  
 
Meldplicht datalekken  
 
Ik zal direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er een ernstig 
datalek is. Daarbij zal ik een datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de 
persoonsgegevens zijn gelekt). Alle datalekken zal ik documenteren. Met deze documentatie 
moet de AP kunnen controleren of ik aan de meldplicht heb voldaan.  
 
Bewerkersovereenkomsten  
 
Als gegevensverwerking wordt uitbesteed aan een verwerker draag ik er zorg voor dat de 
contracten met deze verwerkers steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten in de AVG. 
 
Leidende toezichthouder  
 
Leidend toezichthouder voor De Crom, Coaching, Advies, Training is de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit geldt ook voor dienstverlening buiten de Nederlandse grenzen en binnen 
de Europese Unie.  
 
Toestemming  
 
Voor sommige gegevensverwerkingen heb ik jouw toestemming nodig. Ik zal deze toestemming 
vooraf aan je vragen. Hierbij informeer ik je over: 
1) de identiteit van De Crom, Coaching, Advies, Training als organisatie; 
2) het doel van elke verwerking waarvoor jouw toestemming gevraagd wordt; 
3) welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik; 
4) het recht dat je hebt om de toestemming weer in te trekken.  
 
Nota bene: 
De door jou gegeven toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een 
specifiek doel. Indien verwerking meerdere doeleinden heeft, word je hierover geïnformeerd en 
wordt voor elk doel afzonderlijk toestemming gevraagd. Het doel zal niet gaandeweg veranderen. 
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