PRIVACYVERKLARING
Hier gaat het om.
Jouw vertrouwen is het allerbelangrijkste voor me. Ook zonder deze privacyverklaring wil ik
graag heel open zijn en ben ik heel open over welke gegevens ik van je verzamel, hoe ik ze
gebruik, maar belangrijker wat jouw rechten zijn om die informatie te beheren.
Het hapt niet lekker weg, maar misschien toch goed om dit even te lezen. Kost je hooguit 5
minuten.





Meulepas Coaching, gevestigd aan Iepenlaan 14 | 5453 KS | Langenboom is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Frans Meulepas voor
Meulepas Coaching
Iepenlaan 14
5453 KS Langenboom
fransmeulepas@outlook.com
www.meulepascoaching.nl
0486 431 917
06 415 390 39

Wie is wie?
Als je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als cliënt van
Meulepas Coaching.
Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen Meulepas Coaching, gevestigd aan Iepenlaan
14 | 5453 KS | Langenboom.
Meulepas Coaching is ingeschreven bij de KvK Den Bosch onder nummer 61019887.
Meulepas Coaching werk volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie
van Beroepscoaches | NOBCO – Nijkerk.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor jou? En met welke
doelen doen we dat?
Meulepas Coaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Jij bent verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je via onze website en/of anderszins
aan ons beschikbaar stelt. Wij verwerken deze persoonlijke gegevens alleen in opdracht van
jou.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer(s)
 E-mailadres
 Gegevens en verslaglegging over jouw route ( lees leeractiviteiten ) inzake trainen,
coachen en advies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Meulepas Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mailings
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
 Verslaglegging | rapportages ten dienste van een trainings- , coachings- of
adviestraject
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur en vraag

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meulepas Coaching bewaart jouw persoonsgegevens maximaal 5 jaar niet of langer dan strikt
nodig is om de doelen ( leeractiviteiten inzake trainen | coachen | advies ) te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Meulepas Coaching verstrekt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
met expliciete toestemming van jou indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
( mondelinge- en of schriftelijke ) overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meulepas Coaching gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Meulepas Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde persoon,
instantie of organisatie, te sturen.
Meulepas Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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/tipons

Aan welke regels houden wij ons?
Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet. We verwerken deze
gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat
voorschrijft. De persoonsgegevens zijn van jou en we gebruiken deze alleen voor de doelen
die we hierboven hebben genoemd. Als we de gegevens ruimer willen gebruiken, vragen we
hiervoor je expliciete toestemming.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
We hosten en verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte
(EER). We maken gebruik van servers bij Hostnet in Amsterdam.

Beveiliging van persoonsgegevens
Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische- en organisatorische
maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de
beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor jou
verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn.
We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze
website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en maken gebruik van een firewall om misbruik
te voorkomen.
Daarnaast hebben we een responsible disclosure beleid. Dat betekent dat we – naast het zelf
actief zoeken naar kwetsbaarheden in ons systeem — we ook open staan voor meldingen van
kwetsbaarheden ontdekt door derden. We lossen deze gemelde kwetsbaarheden zo spoedig
mogelijk op. We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend
veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel
hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of
te verbeteren.

Wat doen wij om de persoonsgegevens geheim te houden?
Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor jou verwerken, geheim te houden
voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van jou ontvangen en/of die we zelf
verzamelen om ze te verwerken zoals we in onze overeenkomst die we mondeling en/of
schriftelijk zijn aangegaan, is aangegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meulepas Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via fransmeulepas@outlook.com

Hoe gaan we om met geschillen
Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen.
Lukt dat niet, dan leggen we het geschil voor aan een bevoegde rechter. Voor deze

( mondeling en/of schriftelijke ) samenwerkingsovereenkomst geldt het Nederlandse recht.
Dit geldt ook voor alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die uit deze
overeenkomst voortvloeien of hiermee samenhangen.

Wijziging van de privacyverklaring
Meulepas Coaching behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te
wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden.
Frans Meulepas
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