
 

 

Privacyreglement 
 

Teele Coaching hecht er waarde aan zorgvuldig om 

te gaan met de privacy van de cliënten. Om goede 

coaching te kunnen bieden, is het nodig de meest 

noodzakelijke gegevens vast te leggen, na 

toestemming van de client zo nodig ook gegevens 

aan derden te verstrekken en  u als client de 

gelegenheid te bieden inzage te krijgen in uw 

dossier. Voor digitale uitwisseling van gegevens en 

rapportages wordt een beveiligde mail-omgeving 

gebruikt. 

 

Teele Coaching begeleidt cliënten – zowel zakelijk als 

particulier – en heeft hierdoor te maken met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) om de privacy van opdrachtgevers, cliënten 

en medewerkers te beschermen. Wij zijn ons bewust 

van het vertrouwen dat in onze organisatie wordt 

gesteld en van onze verantwoordelijkheid voor het 

beschermen van de privacy.  

 

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren 

over hoe Teele Coaching met uw persoonsgegevens 

omgaat. Het is van toepassing op de diensten van 

Teele Coaching. Door gebruik te maken van onze 

diensten geeft u aan ons privacy beleid te 

accepteren.  

 

Contactgegevens  

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Teele 

Coaching A.A. Meerenburghstraat 1, 3291 HE Strijen, 

06-51125434, info@teelecoaching.nl   

 

Verwerken van uw persoonsgegevens  

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van 

Teele Coaching dienen cliënten en opdrachtgevers 

de voor de werkzaamheden van Teele Coaching 

benodigde persoonsgegevens ter beschikking te 

stellen. De persoonsgegevens die door Teele 

Coaching in overeenstemming met de wet 

vertrouwelijk en op zorgvuldige wijze worden 

verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of 

opdrachtgevers of medewerkers van Teele 

Coaching betreffen:  

• Voor- en achternaam  

• Adresgegevens  

• Emailadres  

• Telefoonnummer  

• Bankrekeningnummer  

• (Rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever  

• Gegevens die verband houden met de diensten 

van Teele Coaching, zoals plan van aanpak, 

gespreksverslagen, voortgangs- en eindrapportages, 

evaluatieresultaten, data van afspraken, curriculum 

vitae, etc.  

 

Doeleinden en grondslagen  

Teele Coaching verwerkt deze persoonsgegevens 

voor diverse doeleinden, zoals:  

• Inschrijving van onze cliënten  

• Begeleiding van een persoonlijk traject in loopbaan 

coaching of outplacement  

• Het onderhouden van contact  

• Beheer van het klanten- en cliëntenbestand  

•Verrichten van administratieve handelingen 

• Facturering  

• Marketing  

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om 

uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, 

dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke 

verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben 

voor onze belastingaangifte.  

 

Verstrekking aan derden  

Teele Coaching kan in het kader van haar 

dienstverlening uw persoonsgegevens met derden 

uitwisselen, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 

van de overeenkomst en om te voldoen aan een 

eventuele wettelijke verplichting.  

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren  

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden 

bewaard dan noodzakelijk voor de eerder 

genoemde doelen. Bepaalde gegevens moeten wel 

langer bewaard worden, omdat wij ons moeten 

houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de 

fiscale bewaarplicht. 

 

Uw rechten  

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot 

inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van 

uw verzoek ontvangt u 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. U heeft dus recht op verbetering, 

aanvulling, verwijdering of vernietiging van de 

gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht 

van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 

aantekenen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke 

omstandigheden.  

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek 

over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

sturen naar: Coby Nooteboom, ondersteuner bij 

Teele Coaching te bereiken op 06-46716011 en 

info@teelecoaching.nl 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, laat dit dan aan ons weten. 
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Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft 

u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U 

kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Wijzigingen privacyverklaring  

Het privacy beleid van Teele Coaching geeft 

invulling aan de eisen die uit toepasselijke wet- en 

regelgeving voortvloeien. Nieuwe versies worden op 

www.teelecoaching.nl gepubliceerd.  

 

Strijen, maart 2021  
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