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Privacyverklaring – Coaching met Nico 
 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via de 
website en bij de uitvoering van diensten en is van toepassing op alle activiteiten van 
Coaching met Nico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven.  
 
In deze privacyverklaring kun je onder andere lezen welke persoonsgegevens Coaching met 
Nico verwerkt, met welk doel en hoe Coaching met Nico vervolgens met deze 
persoonsgegevens omgaat.  
 
Coaching met Nico zal je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken 
en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over je  
privacy kun je contact opnemen met info@coachingmetnico.nl.  
 
Coaching met Nico raadt je aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, omdat 
wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht.  
 
 
Toepassing  
Coaching met Nico is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze verklaring. Coaching met Nico is gevestigd te (3343 EZ) Hendrik-Ido-
Ambacht aan De Heerenhof 17 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 77320484. De website van Coaching met Nico is 
www.coachingmetnico.nl.  
 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Coaching met Nico?  
Coaching met Nico verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten 
van Coaching met Nico en/of omdat je deze gegevens zelf aan Coaching met Nico verstrekt. 
De verwerking van persoonsgegevens omvat de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens danwel de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die 
in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen binnen 
Coaching met Nico.  
 
Coaching met Nico verwerkt ter uitoefening van haar diensten onder andere namen, 
mailadressen en telefoonnummers van haar klanten.  
 
De toegang tot de website is strikt persoonlijk. Coaching met Nico verwerkt enkel je naam, 
e-mailadres en overige gegevens die je actief verstrekt aan Coaching met Nico.  
 
Wanneer je deel uit maakt van de Facebook-community worden jouw social media account 
en de inhoud van de berichten die je plaatst zichtbaar. Deze gegevens worden niet buiten de 
community opgeslagen door Coaching met Nico. Wanneer je beslist om uit de community te 
stappen, worden je gegevens verwijderd.  

mailto:info@coachingmetnico.nl
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Met welk doel verwerkt Coaching met Nico uw persoonsgegevens?  
Coaching met Nico verwerkt persoonsgegevens om contact met je te kunnen opnemen 
indien dit nodig is om de dienstverlening van Coaching met Nico uit te kunnen voeren. 
Daarnaast gebruikt Coaching met Nico de verstrekte gegevens voor de uitvoering van haar 
diensten, marketing, administratie en facturering.  
 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?  
Coaching met Nico bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.  
Facturen en financiële administratie worden 7 jaar bewaard. E-mails worden onbeperkt 
bewaard.  
 
 
Delen van persoonsgegevens aan derden 
Coaching met Nico respecteert de privacy van haar klanten. Coaching met Nico betracht bij 
de verwerking van de persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in 
wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Indien verstrekking aan derden noodzakelijk is 
in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan wordt hiervoor vooraf schriftelijk je 
toestemming gevraagd.  
 
 
Persoonsgegeven inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt 
te allen tijde een verzoek doen bij Coaching met Nico om je persoonsgegevens in te zien. 
Tevens kun je een verzoek doen om je persoonsgegevens aan te laten passen, te laten 
verbeteren, aan te laten vullen of te laten verwijderen. 
 
Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een 
wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijderen wordt voldaan door 
Coaching met Nico, worden de persoonsgegevens binnen één maand verwijderd.  
 
 
Bezwaar en klachtrecht 
Tegen de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken bij Coaching met Nico.  
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Coaching met Nico wijst je bovendien op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een klacht indienen via onderstaande link. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons.  
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