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Je gegevens bij mij:    
   

 
Je gegevens als je contact met mij opneemt voor een kennismakingsgesprek 
Bij het maken van een afspraak sla ik je naam, telefoonnummer en e-mail adres op. 
Alleen ik heb toegang tot die gegevens. Ik deel je gegevens niet met derden. 
Je gegevens blijven bewaard tot 2 jaar na het laatste contact. 
Ik gebruik de gegevens om contact met je te houden. 
 

Achterlaten mail adres site voor gratis boekje: 
Heb je via mijn site het gratis boekje aangevraagd, dan komt je naam en e-mail adres op de lijst die bij 
mijn account op Mailchimp wordt bewaard.  
Alleen ik heb toegang tot die lijst. Ik deel je gegevens niet met derden. 
Je gegevens blijven hierop staan tenzij je je zelf uitschrijft. 
Ik gebruik de gegevens van deze lijst alleen voor nieuwsbrieven. 
 
Je gegevens als je een of meerdere gesprekken met mij voert 
Je naam, telefoonnummer, e-mail adres en indien gegeven postadres, sla ik op bij mijn 
contactgegevens. 
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. Ik deel je gegevens niet met derden. 
Ik bewaar deze gegevens om contact met je te kunnen onderhouden. 
 
Je dossier met ingeleverd huiswerk en mijn eigen aantekeningen van de gesprek(ken) bewaar ik op 1 
pc en deels op papier.  
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. Op geen enkele wijze deel ik de inhoud van de gesprekken 
met derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. 
Ik bewaar het dossier tot 2 jaar na het laatste contact. 
Ik gebruik het dossier om het traject effectief te laten verlopen en om zelf van te leren. 
 
Als je werkgever betaalt voor een traject maak ik een offerte die je eerst te zien krijgt voordat ik hem 
naar je werkgever stuur. 
De offerte maakt deel uit van mijn financiële administratie. 
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. 
Voor deze stukken gelden wettelijke bewaartermijnen. 

 
Je gegevens als je een (LinkedIn) workshop bij me volgt 
Je naam, e-mailadres, telefoonnummer en link naar LinkedIn profiel neem ik op in een deelnemerslijst.  
Deze bewaar ik op mijn pc en print ik uit voor eigen gebruik voorafgaand aan de workshop. 
Alleen ik heb toegang tot de lijst. Ik deel je gegevens niet met derden. 
Om feedback op je profiel te kunnen geven, druk ik een pdf af en voorzie die van commentaar. 
De gegevens (deelnemerslijst en pdf van profiel) bewaar ik uiterlijk tot 6 maanden na afloop van de 
workshop. 
 
Facturen 
Facturen zijn gericht aan degene die betaalt voor het gesprek / traject / workshop. 
Facturen gericht aan je werkgever bevatten een verwijzing naar de offerte of ordernummer en worden 
gestuurd naar (de financiële administratie) van je werkgever. 
Facturen horen bij mijn financiële administratie die ik zowel op papier als op mijn pc bewaar. 
Alleen ik heb toegang tot deze gegevens: ik doe zelf mijn boekhouding. 
Voor financiële administratie gelden wettelijke bewaartermijnen. 
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