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Met dit document geef ik aan A.M. van ’t Hooft, Kinder- en Oudercoach van
AnnemiesKindercoaching, toestemming om gegevens over mij en/ of mijn minderjarige kind(eren)
te verwerken.
Het gaat om persoonsgegevens die door A.M. van ’t Hooft (AnnemiesKindercoaching ) worden
geregistreerd tijdens de ouder- en /of kindercoaching.
Gegevens die worden opgevraagd bij andere hulpverleners of instellingen.
Gegevens die door A.M. van ‘t Hooft (AnnemiesKindercoaching) worden verstrekt aan andere
hulpverleners of instellingen.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen.

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:








A.M. van ’t Hooft (AnnemiesKindercoaching) informeert mij over gegevens die over mij en/
of mijn minderjarige kind(eren) worden uitgewisseld aan andere zorgverleners of
instellingen. Betreffende gegevens die over mij en /of mijn minderjarige kind(eren) door
A.M. van ’t Hooft worden geregistreerd.
Dat betekent dat A.M. van ’t Hooft (Annemies Kindercoaching ) mij op de hoogte stelt en
inhoudelijk informeert om welke specifieke gegevens het gaat en over de noodzaak om deze
gegevens uit te wisselen met andere hulpverleners of instellingen.
Ik ben mij ervan bewust dat het niet geven van toestemming invloed kan hebben op de
voortgang van de coaching.
Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal A.M. van ’t Hooft ( Annemies Kindercoaching )
deze niet registreren dan wel verwijderen.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Deze toestemming is geldig zolang ik en /of mijn minderjarig kind(eren) gecoacht wordt door
A.M. van ’t Hooft (Annemies Kindercoaching).
Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt A.M. van ’t Hooft (Annemies Kindercoaching) mij
ten allen tijden opnieuw om toestemming.

Ik geef toestemming aan A.M. van ’t Hooft (AnnemiesKIndercoaching)
om de volgende persoonsgegevens te kunnen verwerken:







Voor- en achternaam ouders/ opvoeders en kind(eren)
Geboortedatum
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Gegevens m.b.t. coachingstraject

Het verwerken van deze gegevens zijn nodig voor:
 Rapportage en verslaglegging van de voortgang.
 Contact m.b.t. het maken van afspraken met client.
 Het onderhouden van e-mail dan wel telefonisch contact met client.
 Factureren, externe boekhouding en administratie.
Facturen worden 7 jaar bewaard i.v.m. registratieplicht Belastingdienst.

Ik geef toestemming, om de nieuwsbrief van Annemies Kindercoaching te ontvangen.
Ja / Nee

Datum:

Naam:

Adres :

Handtekening:

