
 

 

 

 

Privacyverklaring        versie 25 mei 2018  

 

Ine Bimbergen van Ine Bimbergen coaching | training, gevestigd aan Geertekerkhof 4 

3511 XB Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. Ze is te bereiken op 06 25094666 of via info@inebimbergen.nl of door 

een mail te sturen vanaf de website www.inebimbergen.nl   

 

Ine Bimbergen coaching | training verwerkt voornamelijk persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt omdat je 

een dienst (coaching, training, intervisie) wilt afnemen of afneemt. Daarnaast kan ik persoongegevens krijgen 

via derden in het kader van mijn dienstverlening, bijvoorbeeld van een werkgever die vraagt contact op te 

nemen of van een coachingsbureau dat deze gegevens verstrekt vanuit dezelfde intentie. 

 

Overzicht persoonsgegevens 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens waar het om gaat, dus die Ine Bimbergen coaching | 

training verwerkt.  

✓ voor- en achternaam 

✓ post- en adresgegevens 

✓ telefoonnummers, e-mailadres en andere contactgegevens 

✓ gegevens over geslacht wanneer die nodig zijn voor een correcte aanspreekwijze  

 

Verder verwerk ik gegevens die op geen enkele wijze met derden worden gedeeld zoals: 

✓ gegevens over je dienstverband of arbeidsverleden 

✓ sollicitatiebrief en CV 

✓ gegevens over belastbaarheid en ziekmeldingen 

✓ gegevens in een plan van aanpak 

✓ gespreksverslagen 

 
Doeleinden 

Ine Bimbergen coaching | training verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals: 

✓ het onderhouden van contact 

✓ het afhandelen van jouw betaling of facturering via derden 

✓ te kunnen bellen of e-mailen wanneer er bijvoorbeeld iets wijzigt in de gemaakte afspraken 

✓ het nakomen van kwalitatief hoogstaande dienstverlening ofwel het bieden van begeleiding op maat 

✓ het verrichten van administratieve handelingen waaronder planning en agendabeheer 

✓ wettelijke verplichtingen zoals de gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte 

✓ het kunnen innen van gelden en het indien nodig kunnen nemen van incassomaatregelen 

 

Besluitvorming 

Ine Bimbergen coaching | training neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 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 tussen zit.  
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Bewaartermijn 

Ine Bimbergen coaching | training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

waarvoor je gegevens worden verzameld– zoals genoemd in deze privacyverklaring -  te realiseren. Bepaalde 

gegevens worden wel langer bewaard omdat Ine Bimbergen coaching | training zich moet houden aan de 

wettelijke fiscale bewaarplicht.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ine Bimbergen coaching | training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 

indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met organisaties en bedrijven die jouw gegevens verwerken of aanleveren is een 

bewerkerovereenkomst gesloten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

jouw gegevens.  

 

Beveiliging 

Ine Bimbergen coaching | training neemt en heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen tegen verlies, 

diefstal, misbruik van of onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens 

toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact 

op via info@inebimbergen.nl  Neem ook zo snel mogelijk contact op als je er van overtuigd bent dat ik zonder 

toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

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 Ine Bimbergen coaching | training. Ook heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die 

ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van je toestemming of je bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inebimbergen.nl 

Ik reageer zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op je verzoek. 

Wanneer twijfel bestaat of een verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, 

de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 

ter bescherming van je privacy.  

 

Klachtenprocedure 

Ine Bimbergen coaching | training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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