
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken doordat jij 
deze aan ons hebt opgegeven: 

• Voor- en achternaam 

• E-mail adres 

• Geslacht 

• Telefoonnummer 

• Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in correspondentie of e-mail zoals 
bijvoorbeeld adres, CV 

• Opdrachten, vragenlijsten en “huiswerk” in verband met onze dienstverlening 

• Functiegegevens 
Wij verwerken deze gegevens voor meerdere doeleinden: 

• In verband met facturatie van onze diensten aan jou of je werkgever 

• In verband met het uitvoeren van onze opdracht inzake coaching, training of 
teamontwikkeling 

• In verband met het versturen van een nieuwsbrief 

• Om jou te kunnen bellen of mailen in verband met de door ons uit te voeren opdracht 

• Om jou een persoonlijkheidsvragenlijst of test te kunnen laten maken 
Waar we samenwerken met andere partijen omtrent persoonlijkheidsprofielen of testen, 
hebben we een Vewerkersovereenkomst met deze partijen gesloten. Je kunt je 
gegevens via deze partijen altijd inzien, veranderen of verwijderen. 

Wij verkopen gegevens nooit aan derden. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Wij bewaren alle persoonsgegevens voortvloeiend uit het uitvoeren van een opdracht tot 
maximaal 1 jaar na het afronden van een opdracht. 

Persoonsgegevens noodzakelijk voor facturatie en administratie worden conform de 
wettelijke eisen bewaard. 

Persoonsgegevens voor het sturen van een nieuwsbrief worden bewaard zolang je jezelf 
niet uitschrijft. 

Alle correspondentie via mail of anderszins van jou naar ons en van ons naar jou inzake 
de uitvoering van een opdracht wordt na maximaal 1 jaar vernietigd. 

Beveiliging 



Wij slaan je persoonsgegevens alleen lokaal op, op onze computers en een eigen 
server. Deze zijn met wachtwoorden beveiligd en worden periodiek ge-update om aan de 
laatste beveiligingsnormen te voldoen. 

Overige persoonsgegevens die wij via derden van je vastleggen, zoals 
persoonlijkheidsprofielen en testen, worden bij derden vastgelegd en bewaard en niet op 
onze laptops. Zij zijn voldoende beveiligd en je kan je gegevens daar te allen tijde laten 
verwijderen. 

Website 

We houden geen gegevens bij als je onze website bezoekt. Alleen bij het vragen van 
informatie of het opgeven voor onze nieuwsbrief, vragen we je naam en mailadres te 
vermelden. 

Onze huidige website maakt geen gebruik van cookies. We passen ons privacy 
statement aan indien dit wel het geval is. 

 


