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Privacyverklaring 
 
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te 
informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.  
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
Organisatienaam De Ruyter Training en Coaching 
Naam coach Dorien de Ruyter 
Straat en huisnummer Wageningselaan 2 
Postcode en plaats 3903 LA Veenendaal 
Website www.deruytertrainingencoaching.nl  
E-mailadres info@deruytertrainingencoaching.nl 

 
Verkrijgen van persoonsgegevens  
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens om je deze diensten 
te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, 
telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via 
derden in het kader van het coachtraject.  
 
Persoonsgegevens  
De Ruyter Training en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

NAW-gegevens Pasfoto 
Contactgegevens, zoals  
e-mailadres en telefoonnummers 

Competenties en interessegebieden 
Gespreksverslagen 

Bankrekeningnummer Burgerservicenummer 
Gegevens over jouw activiteiten op onze 
websites 

Gegevens over jouw surfgedrag over 
verschillende websites heen 

Geboortedatum en –plaats  Inhoud van communicatie 
Geslacht IP-adres 
Werkervaring  

 
Doeleinden  
De Ruyter Training en Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

Het onderhouden van contact Facturatie 
Het bieden van een persoonlijk coachtraject Marketing 
Een goede en efficiënte dienstverlening Nakoming van wettelijke verplichtingen 
Beheer van het cliëntenbestand Het voeren van geschillen 
Het verrichten van administratieve 
handelingen, zoals planning 

Innen van gelden en het nemen van 
incassomaatregel 

Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde 
advertenties en informatie op de website (zie 
ook de tekst onder het kopje profilering) 

Rapporteren en analyseren voor 
verantwoording aan opdrachtgevers en de 
verbetering van de dienstverlening 

Verbetering van de dienstverlening  



 

 
De Ruyter Training en Coaching 
06 – 15 15 82 67 

 
www.deruytertrainingencoaching.nl  
info@deruytertrainingencoaching.nl  

 
 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
De Ruyter Training en Coaching maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis 
waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of - 
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ruyter Training en 
Coaching) tussen zit. 
 
Waarop is de verwerking gebaseerd  
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met 
betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen 
voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal 
recht.  
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: 

- De verbetering van haar diensten 
- De bescherming van haar financiële belangen 
- Beveiliging en het beheer van haar systemen 

 
Indien je persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor 
de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze 
IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze 
derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je 
persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting 
of rechterlijk bevel. Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
 
In uitzonderlijke gevallen en indien je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend, 
plaatsen we je naam bij een testimonial over onze diensten/producten op de website. Het 
testimonial met naam dat door jouw of met jouw goedkeuring tot stand is gekomen, heeft als doel 
om belangstellenden op betrouwbare wijze te informeren over de gebruikerservaringen met de 
aangeboden dienst of het aangeboden product. De Ruyter Training en Coaching vraagt altijd vooraf 
jouw toestemming voor het plaatsen van deze informatie. 
 
Doorgifte van je gegevens buiten de EER 
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt 
van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy 
Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 
 
Hoe lang wij je gegevens bewaren  
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden 
die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer 
bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale 
bewaarplicht.  
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Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Van belangstellenden: 

Voornaam, achternaam, emailadres, 
telefoonnummer 

1 jaar na laatste contactmoment of tot moment 
van uitschrijving 

 
Van online en offline klanten: 

Voornaam, achternaam, emailadres, 
telefoonnummer en adresgegevens 

7 jaar voor belastingplicht en aansprakelijkheid 

Bankrekeningnummer 7 jaar voor belastingplicht (bij overboeking via 
bank) 

IP-adres, browser, apparaat type Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online 
diensten en informatie 

Bedrijfsnaam en KVK-nummer 7 jaar voor belastingplicht (indien op factuur 
vermeld) 

 
Persoonsgegevens die worden vastgelegd in een contract worden net als de facturen zeven jaar 
bewaard, vanwege op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en 
privacyverklaring waarvoor akkoord moet kunnen worden aangetoond. Overige contactgegevens en 
documenten met persoonsgegevens worden indien je geen klant bent geworden na een jaar 
vernietigd. Indien je wel klant bent geworden worden deze aanvullende gegevens na een jaar na 
beëindiging van je traject bij ons vernietigd. 
 
Hoe wij je gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang 
van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.   
 
Profilering 
Van de informatie die over jou wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij om 
onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan 
opdrachtgevers door middel van rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die 
afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om je gepersonaliseerde 
aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.  
 
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
De Ruyter Training en Coaching gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je 
computer, tablet of smartphone. De Ruyter Training en Coaching gebruikt cookies met een 
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om 
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies 
die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.  
Bij jouw bezoek aan onze website informeren we je over het actuele gebruik van deze cookies. Je 
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 
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Je rechten 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 
jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, 
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deruytertrainingencoaching.nl Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 
ter bescherming van je privacy. De Ruyter Training en Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  
 
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. 
Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Deze wijzigingen treden in werking op het 
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de 
hoogte blijft van wijzigingen.  
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2021. 
 


