Privacystatement

A. Inleiding
Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door M.Hol
Mediation, Coaching, Training & Advies. Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn
wij de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij
beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe dat gebeurt en met welk doel. Wij
zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens
in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacystatement informeren wij u
over deze gegevensverwerkingen. Onze contactgegevens zijn:
M. Hol Mediation, Coaching, Training & Advies
De Trije Romers 13
9008 TR Reduzum
06 2381 2281
info@mholmediation.nl

B. Gegevensverwerking
Ten behoeve van de uitvoering van onze opdrachten en /of advieswerkzaamheden verzamelen
wij relevante persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens van de opdrachtgever,
telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, huwelijkse staat etc. Ook gegevens van derden
zoals gemeentelijke en gerechtelijke instanties worden door ons verwerkt overeenkomstig de
voorschriften van de AVG. Gegevens worden slechts verzameld voor zover deze nodig zijn
voor de uitoefening van de overeenkomst van opdracht in de betreffende zaak.
C. Grondslagen voor verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende
wettelijke grondslagen:
-

De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst
maatregelen te nemen;
Een gerechtvaardigd belang;
Uw toestemming;
Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor het voeren van eventuele procedures
en/of advieswerkzaamheden met betrekking tot de verstrekte opdracht of met het oog op het
overigens kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden. De gegevens worden bewaard in
(digitale) dossiers die wij per behandelde zaak bewaren en opslaan. Met betrekking tot de
digitale dossiers wordt gebruikt gemaakt van online opslag van gegevens in ons onlineadministratiesysteem.
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D. Delen van gegevens
In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij alleen wanneer dit
noodzakelijk wordt geacht. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en
zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens op gepaste wijze gebeurt.
E. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere dwingende
wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is
om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien de gegevens langer
worden bewaard, worden deze geanonimiseerd of slechts gebruikt voor historisch of
wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

F. Beveiliging
Wij zorgen ervoor, dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier,
in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
G. Privacyrechten
Op grond van de AVG heeft u onder meer het recht aan ons inzage, rectificatie, het wissen
van, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken. Indien u gebruik
wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen (zie hierboven). U heeft ook
het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind u op de website van deze instantie
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

H. Tot slot
Indien en voor zover daarvoor aanleiding bestaat kan dit statement worden aangepast.
Aanpassingen worden bekend gemaakt via de website (www.mholmediation.nl). De
laatste versie is opgemaakt in december 2019.
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