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Privacyverklaring 
 
WIJS Jongerencoaching & Studiekeuzebegeleiding (hierna te noemen: WIJS) hecht 
grote waarde aan uw privacy. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een 
wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) stelt. Passende technische en organisatorische maatregelen 
zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 
WIJS kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een deel 
van de dienstverlening voor u uit te voeren zoals een extern testsysteem als 
onderdeel van het Studiekeuzeprogramma. Voor zover deze derden toegang nodig 
hebben tot uw persoonsgegevens om deze dienst uit te voeren, heeft WIJS de juiste 
contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die in 
overeenstemming zijn met de eisen van de AVG. 
 
WIJS geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 
Persoonsgegevens die door WIJS verwerkt worden 
 
WIJS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van of mogelijk 
geïnteresseerd bent in onze diensten. Het gaat om de volgende type 
persoonsgegevens: 
-   Voor- en achternaam 
-   Geboortedatum 
-   Adresgegevens 
-   Telefoonnummer 
-   Mailadres 
-   School- en opleidingsgegevens 
-   Gegevens n.a.v. persoonlijkheidstesten en interessetesten 
-   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in de coachingsgesprekken 

of via deelname aan educatie of telefonisch of via correspondentie of het 
contactformulier van onze site. 

 
Doeleinden en bewaartermijn van de gegevensverwerking 
 
WIJS verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten ter zake onze dienstverlening, en het beheren van de daaruit 
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voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de 
vergroting van het klantenbestand en het op de hoogte houden van het 
klantenbestand. 
 
WIJS slaat uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van 
de informatie en de doeleinden van de verwerking. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door WIJS. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
klacht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar katja@wijscoaching-studiekeuze.nl. 
Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
 
WIJS gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee 
kan WIJS onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag en ervoor zorgen dat 
de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt 
u ook altijd eerder opgeslagen informatie via cookies verwijderen via de instelling van 
uw browser. 
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