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Privacyverklaring  Datum laatste wijziging: 7 jan 2020 

 
 
Verborgen Slim is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Hierin staat hoe uw privacy conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) wordt gewaarborgd. 
 
Contactgegevens Verborgen Slim 
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Huub Beckers, zelfstandige zonder personeel, werkzaam onder de naam Verborgen Slim  
Patersweg 32  
6431 GC Hoensbroek  
+31 6 203 23 897 
www.verborgenslim.nl  
info@verborgenslim.nl 
 
Persoonsgegevens  
Verborgen Slim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn begeleiding en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die ik verwerk: 

Contactgegevens 
 Voor- en achternamen 
 Geboortedatum  
 Adresgegevens  
 Telefoonnummer  
 E-mailadres  
 Bankrekeningnummer  

De dossiergegevens 
Deze gegevens worden alleen verwerkt na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in 
een toestemmingsverklaring. 

 Geslacht 
 Gegevens over de school/opleiding 
 Het schoolverloop  
 Door u aangeleverde gegevens uit externe onderzoeken 
 Aantekeningen over overige persoonlijke gegevens die u, of uw zoon/dochter actief 

telefonisch, in correspondentie en tijdens begeleidingsgesprekken verstrekt. Hieronder 
vallen medische gegevens, relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relaties, 
hobby’s, sport, woon- en gezinssituatie) 

 Gegevens die zijn verkregen tijdens overleg met andere partijen, o.a. scholen, andere 
zorgverleners en onderzoekers 

 
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens  
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. De contactgegevens worden 
gebruikt om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de begeleiding uit te kunnen voeren 
en/of het maken van afspraken en andere administratieve zaken. 
Verder zijn er gegevens nodig voor de wettelijk verplichte belastingaangifte en de afhandeling van uw 
betaling. 
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Persoonsgegevens bij minderjarigen jonger dan 16 jaar 
Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar worden alleen verwerkt na een ondertekende 
toestemmingsverklaring van ouders/voogd.  
Ik kan niet controleren of iemand die reageert via het contactformulier van de website jonger dan 16 is.  
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming van ouders/voogd persoonlijke gegevens heb 
verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@verborgenslim.nl. Ik verwijder dan deze 
informatie. 
De contactgegevens e-mail en telefoonnummer (onder andere t.b.v. WhatsApp) van personen onder de 
16 jaar worden voor de communicatie die nodig is voor de begeleiding van de leerling gebruikt. Dit 
gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de ouders/voogd. 
    
Bewaren persoonsgegevens 
Verborgen Slim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de begeleiding wordt het dossier formeel 
gesloten. Het dossier bewaar ik 5 jaar, tenzij u verzoekt dit eerder te vernietigen. Voor de 
contactgegevens geldt een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Verborgen Slim verstrekt de dossiergegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de begeleiding en met 
nadrukkelijke toestemming van u. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over 
hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb 
hier geen invloed op. Ik heb Google geen toestemming verleend de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 
 
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 Verborgen Slim en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die ik van u bewaar 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, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@verborgenslim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan, vraag ik 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. 
Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Verborgen Slim wil u 
er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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Beveiliging van persoonsgegevens 
Verborgen Slim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan.  
 
Wijzigingen  
De privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te 
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen. 
 
 
 


