
 
 

Privacyverklaring 
 
J!j Meer- en hoogbegaafdsbegeleiding gaat zorgvuldig om met de gegevens, in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. 
J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding respecteert de privacy van alle gebruikers 
van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. 
In deze verklaring leest u hoe J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding omgaat 
met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt. J!j 
Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens: 
J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons 
verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, 
geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, school en/of 
opleidingsgegevens en het e-mailadres. Deze gegevens worden alleen door ons 
gebruikt om contact te houden over de begeleiding, voor het afhandelen van uw 
betaling en u te informeren over nieuws m.b.t. mijn diensten. J!j Meer- en 
hoogbegaafdheidsbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk 
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
Als u na het kennismakingsgesprek ervoor kiest om samen een begeleidingstraject in 
te gaan, dan vragen we om meer gegevens in de vorm van een intakeformulier of 
tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft vertrouwelijk. We 
vragen alleen naar zaken die van belang kunnen zijn voor de begeleiding.  
 
Persoonsgegevens delen met derden: 
J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen 
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt J!j Meer- en 
hoogbegaafdheidsbegeleiding enkel en alleen met uw nadrukkelijke toestemming 
informatie en persoonsgegevens aan derden. Dit gaat over contacten met de school, 
leerkracht of eventuele andere behandelaars.  
 
Bewaartermijn: 
J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer 
dan (voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en 
verwerkt) noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.  
 
 



Beveiliging van je persoonlijke gegevens: 
J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens 
die op papier staan worden op een afgesloten plek bewaard. Apparaten die gebruikt 
worden voor e-mail zijn beveiligd met een code, een virusscanner en firewall. Op de 
website staat informatie die u kunt bekijken. Er kan geen interactie plaatsvinden. Zo 
wordt ook een IP-adres nadrukkelijk niet opgeslagen. J!j Meer- en 
hoogbegaafdheidsbegeleiding heeft geen zeggenschap over de inhoud of over 
andere kenmerken van eventueel vermelde link- of paginaverwijzingen op 
www.jijtalentbegeleiding.nl en is hier ook niet verantwoordelijk voor. Als u het idee 
hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@jijtalentbegeleiding.nl. 
 
Gegevens inzien aanpassen of verwijderen: 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u 
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@jijtalentbegeleiding.nl. Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. U kunt hiervoor de KopieID app gebruiken. We reageren binnen vier weken 
op uw verzoek. J!j Meer- en hoogbegaafdheidsbegeleiding wil u er tevens op wijzen 
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Melding incident persoonsgegevens (datalek): 
Er is sprake van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens plaatsvindt. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, 
wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. 
Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar 
ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Een datalek moet in sommige 
gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben n.a.v. deze privacyverklaring, 
dan kunt u die mailen naar info@jijtalentbegeleiding.nl. 


