Privacyverklaring
Waarom een privacy-verklaring
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Saisi, centrum voor beelddenkers (hierna te
noemen "Saisi"), of van Indawa Coaching & Counseling (hierna te noemen "Indawa") is het
noodzakelijk dat Saisi of Indawa persoonsgegevens over jou verwerkt. Dit geldt ook voor je kind als
je je kind voor begeleiding aanmeldt. Deze gegevens heb je zelf aan Saisi of Indawa verstrekt of
worden aangeleverd door een derde partij (een opdrachtgever).
Saisi en Indawa hechten veel waarde aan jouw privacy en gaan daar zorgvuldig mee om. Zij vinden
het belangrijk dat je inzicht hebt in de manier waarop Saisi en Indawa met deze gegevens omgaan.
Dat kun je in deze privacy-verklaring lezen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Saisi of Indawa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam
- Contactgegevens, (adres, telefoonnummer, email-adres)
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer
- Inhoudelijke verslag van de begeleiding (inclusief eventueel gemaakte foto's/video's, emails en whattsapp-berichten)

Doel gegevensverwerking
Saisi of Indawa verwerkt jouw persoonsgegevens om:

- contact met jou te kunnen leggen i.h.k.v. een eerste kennismaking;
- de begeleiding gedurende een traject adequaat te kunnen uitvoeren;
- de rechten en plichten op het gebied van de financiële administratie na te kunnen komen;
- de rechten en plichten die ontstaan uit opdrachtgeverschap (UWV en gemeente) na te kunnen komen.
Bewaartermijnen persoonsgegevens
Saisi of Indawa bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de
bovenstaande doelen te realiseren. Indien er geen begeleidingstraject start, worden je gegevens niet
langer dan een jaar vanaf het eerste contact bewaard.
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Het delen van persoonsgegevens
Saisi of Indawa verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve:

- Facturen met daarop NAW-gegevens, Bedrag en soort traject
- kunnen door de belastingdienst opgevraagd worden.
- worden aan een administratiekantoor ter verwerking aangeboden, indien Saisi of Indawa de financiële
administratie uitbesteed.
- worden aan opdrachtgevers toegezonden, indien zij betalingsbevoegd zijn.

- Rapportages aan opdrachtgevers. Dit gebeurt alleen nadat deze rapportages door jou zijn ingezien en
voorzien van een handtekening.

- NAW-gegevens en BSN aan de hoofdaannemer, indien Saisi of Indawa een opdracht in
onderaannemerschap uitvoert.

- Op jouw (schriftelijke) verzoek.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Bij de start van een begeleidingstraject, vraagt Saisi of Indawa jou toestemming om je
persoonsgegevens te verwerken. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Saisi of Indawa.

Website-analyse en cookies
Saisi en Indawa maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief Adwordsadvertenties zijn en hoe de zoekresultaten zijn.
Saisi en Indawa doen niets met cookies.

Beveiligen
Saisi en Indawa nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Saisi of Indawa verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Saisi of Indawa.

Vragen en verzoeken
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking of voor een
verzoek tot inzien, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar
welkom@Saisi.nl of info@indawa.nl onder vermelding van het onderwerp “Privacy-beleid".
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