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Believe Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   
 
Persoonsgegevens die Believe Coaching verwerkt omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt: 

 Voor- en achternaam 

 Geboortedatum 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Werk, competenties en interessegebieden 

 Gespreksverslagen en inhoud van de communicatie 
 
Believe coaching verwerkt deze gegevens in het kader van onze dienstverlening 
met als doel: 
 

 Het onderhouden van contact; 

 Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 

 Een goede en efficiënte dienstverlening; 

 Beheer van het cliënten bestand; 

 Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 

 Verbeteren van de dinestverlening; 

 Facturering; 

 Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

 Nakoming van wettelijke verplichtingen 
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 Het voeren van geschillen. 
 
Believe coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten 
houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. De 
belastingdienst bijvoorbeeld wil dat we onze facturen zeven jaar bewaren. 
 
Believe coaching deelt uw gegevens zonder uw toestemming niet met derden. 
 
U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 
of te verwijderen. Als u dit verzoek indient, zult u binnen één maand uw gegevens 
in kunnen zien. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@believecoaching.nl.  
 
Believe coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij ons. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u 
het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Believe coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@believecoaching.nl 
 
De website Believe coaching maakt geen gebruik van cookies. 
 
Believe coaching behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te 
wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek 
zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen.  
Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de 
website is gepubliceerd. 
 


