
 
Gegevensbeschermingsbeleid van Kids on Top! Kindercoach 
 
Kids on Top! Kindercoach verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: 
 

● Voor- en achternaam van het kind en de ouders 
● Adresgegevens 
● Geboortedatum van het kind 
● Geslacht 
● Telefoonnummers van de ouders 
● E-mailadres van de ouders 
● De hulpvraag 
● Vragen over de gezondheid en de gesteldheid van het kind en/of de ouders 

 
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
 

● Contact opnemen met cliënten en/of ouders. 
● Cliënten informeren over wijzigingen van diensten en producten 
● Het afhandelen van betalingen  
● Een positief verloop van de behandeling 

 
Kids on Top! Kindercoach verwerkt gegevens op basis van de grondslagen: 
 

● Toestemming van de ouders en het kind 
● De gegevensverwerking is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst 
● De gegevensverwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting; namelijk de belastingdienst 
 
De cliënten die diensten afnemen bij Kids on Top! Kindercoach  hebben het recht op 
informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het 
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten 
kunnen een e-mail sturen naar info@kidsontopkindercoach.nl om een verzoek tot 
een van deze rechten te doen.Deze rechten en de manier waarop de rechten 
uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is 
gepubliceerd op de website.  
 
Kids on Top! Kindercoach zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van 
de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan 
noodzakelijk is.  
 
De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. Kids on Top! Kindercoach zorgt 
ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten 
opgestuurd kunnen worden. Dit betreft de gegevens die u via googleformulieren aan 
Kids on Top! Kindercoach heeft verstrekt en de gegevens die via het 
boekhoudprogramma worden verwerkt.  
 
  

mailto:info@kidsontopkindercoach.nl


Kids on Top! Kindercoach heeft de volgende organisatorische en technische 
maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:  
 

- Er wordt gewerkt op een Chromebook dat is beveiligd met een wachtwoord 
- Uw gegevens worden bewaard in de cloud 
- Uw papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten brandveilige 

archiefkast 
- Het contactformulier op de website werkt via een beveiligde verbinding 

 
 
Kids on Top! Kindercoach hanteert de volgende bewaartermijn: 
 

- Uw gegevens worden 2 jaar bewaard. Facturen worden voor de 
belastingdienst 7 jaar bewaard.  

 
 


