
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVACYVERKLARING  
Vervoort Stoelinga managementadvies & coaching 
 
 
Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens.  
Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens.  
 
Om welke persoonsgegevens gaat het?  
- Voor- en achternaam 
- Functie en bedrijf 
- Adresgegevens, factuuradres 
- Telefoonnummer, E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  
- Bankrekeningnummer 
 
Doeleinden 
Ik verwerk deze gegevens om:  
- Afspraken met u te maken  
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Een coachplan, plan van aanpak of offerte op te stellen 
- Mijzelf voor te bereiden op een afspraak 
- Te factureren en mijn boekhouding te kunnen doen  
- Aan de wet te voldoen, zoals de belastingaangifte 
- Te inspireren 
- Kwaliteit te borgen.  
 
Grondslagen 
Ik verwerk deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en om te 
kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat ik hier 
gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze zijn:  
- Het efficiënt leveren van mijn diensten; 
- De bescherming van mijn financiële belangen; 
- De verbetering van mijn diensten. 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 
Derden 
Indien uw werkgever betaalt, dan zal deze de offerte willen inzien en facturen krijgen. U kunt de 
offerte -na uw goedkeuring- zelf naar uw werkgever sturen.   
Ik ga vertrouwelijk om met hetgeen u mij vertelt en zal eventuele communicatie met uw werkgever 
nadrukkelijk afstemmen en bij voorkeur via u laten verlopen. 
 



 

Het komt zelden voor dat ik een nieuwsbrief verstuur. Ik gebruik hiervoor uw mailadres. Voor mijn 
boekhouding maak ik gebruik van een financieel dienstverlener met wie ik een overeenkomst heb 
afgesloten. Ik deel uw persoonsgegevens verder met niemand zonder uw toestemming. 
 
Bewaartermijn 
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig is dan voor de genoemde doeleinden. Dit betekent dat 
ik de aantekeningen van onze gesprekken na afsluiten van het coachtraject verwijder. Fiscale 
gegevens moet ik wettelijk langer bewaren.  
 
Beveiliging 
Ik heb passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of 
onbevoegde toegang.  
 
Cookies 
De website gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.   
 
Uw rechten 
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens via 
info@vervoortstoelinga.nl. Wij vragen u om 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. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk maar zeker 
binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u 
verzoeken uw gegevens aan te passen aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
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