
The Point of View – beeldcoaching 
 

Persoonsgegevens die ik verwerk: 

• Voor- en achternaam van de opdrachtgever en pedagogisch medewerker 

• Adresgegevens van de organisatie 

• Telefoonnummer van de organisatie en pedagogisch medewerker 

• Emailadres van de organisatie en pedagogisch medewerker 

 

Bijzondere en/of gevoelige informatie die ik verwerk:  

• Video opnames van situaties waarbij de pedagogisch medewerker aanwezig is en waarop zijzelf voorkomt. 

• Opnames van de groep waarop de pedagogisch medewerker werkt 

• Opnames van kinderen jonger dan 16 jaar, waarbij er toestemming is van hun ouders of verzorgers 

• Foto’s. 

• Reflectieverslagen 

Als iemand ervan overtuigd is dat er gegevens zijn verzameld zonder toestemming kan contact met mij wordej 
opgenomen. 
 
 
 
Met welk doel verzamel ik de gegevens? 

 De persoonsgegevens:  

• het afhandelen van betalingen 

• het kunnen sturen van email en informatie 

• te kunnen informeren over wijzigingen in afspraken 

De bijzondere gegevens: 

Deze worden verzameld met toestemming van de opdrachtgever en pedagogisch medewerker met de 
bedoeling hen verder te helpen in hun werk. Zij bepalen mede welke situaties zij vastgelegd willen hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hoe lang bewaar ik de gegevens? 
 
Ik bewaar de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. 
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 
 
Persoonsgegevens:  
Zolang de opdrachtgever bij mij afspraken heeft lopen totdat de overeenkomst beëindigd wordt. 
 
De bijzondere gegevens:  
Zolang we contact hebben over de werksituatie totdat de overeenkomst beëindigd wordt. Daarna worden de 
gegevens vernietigd.  
 
 
 
Delen van gegevens met derden:  
 
Ik deel zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en pedagogisch medewerker géén gegevens 
met derden. 
 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
 
De opdrachtgever of pedagogisch medewerker heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 
of te laten verwijderen. Daarnaast heeft deze het recht om eerder verstrekte toestemming in te trekken of 
bezwaar te maken tegen gebruik van gegevens. 
 
 
 
Beveiliging van gegevens: 
 
Ik neem de bescherming van gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies of 
onbevoegde toegang tegen te gaan. De gegevens zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte en ik overhandig ze 
alleen face-to-face of via beveiligde digitale kanalen.  
 

 

 

 


