
Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is 
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke van deze privacyverklaring in de zin van de AVG, 
is Erik Kooij, namens Erik Kooij Training & Advies, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Tilburg onder nummer (180) 41632. 

Contactgegevens: Erik Kooij 
Broekhovenseweg 50-F 
5021 LG  Tilburg 
06- 23 96 94 93  
www.erikkooij.nl 

Persoonsgegevens 
Erik Kooij Training & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer 
• Gegevens die zijn ingevuld op een intake-formulier (i.c. “Doelen & Focus” ) 
• Inhoud van communicatie, via e-mail of telefoon 
• Gespreksverslagen, aantekeningen en notities, zowel schriftelijk als digitaal 
• Trainingsmateriaal, zoals foto-, video of tekenopdrachten 
• Testgegevens, verzameld door (zelfanalyse-) vragenlijsten of tests 
  

Doeleinden 
Erik Kooij Training & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals: 
• Het kunnen aangaan en onderhouden van contact; 
• Dienstverlening, zoals advisering, coaching, training of intervisiebegeleiding 
• Beheer van een cliëntenbestand; 
• Administratieve handelingen, zoals offertes, planning van afspraken en facturering; 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
• Advisering en rapportage aan opdrachtgevers, bijv. bij een assessment;  

in dit geval vraag ik altijd nogmaals om je expliciete toestemming voor verzending. 

De website(s) van Erik Kooij Training & Advies plaats(en) weliswaar cookies, maar deze data 
worden door mij niet gebruikt of geanalyseerd.  

Verwerken persoonsgegevens 
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer gegevens 
beschikken dan enkel NAW- en contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens in het 
kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die 
ik in dat verband nodig of nuttig acht. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand 
komt, dan worden deze gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 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Beveiliging 
Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens bij mij in veilige handen zijn. Mijn 
computer, mailbox en iPhone/iPad zijn bijvoorbeeld beveiligd met passwords of Touch ID. 

Persoonlijke gegevens deel ik nooit met andere partijen, tenzij daar een administratieve of 
wettelijke verplichting voor geldt, of een gerechtelijk bevel voor is. 

Sommige gegevens worden ook opgeslagen bij mijn vaste testproviders, o.a. TestingTalents.  
Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen 
verwerkersovereenkomsten af, die gesloten zijn overeenkomstig de in de AVG gestelde 
eisen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mijn belastingadviseur en webhosting-provider.  
Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk. 

Bewaartermijnen 
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die 
in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je gegevens bewaard worden, 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan 
wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar). 

  
Jouw rechten 
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na 
ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je 
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te 
passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 
Mijn persoonlijke aantekeningen vallen buiten het inzagerecht, dat zijn immers míjn 
waarnemingen. Wel mag je me verzoeken mijn aantekeningen over jouw traject te wissen. 
Ook kun je me verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of bezwaar aantekenen 
tegen de verwerking van je gegevens, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

  
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op mijn 
website(s) gepubliceerd. Voor de datum van de laatste bewerking: zie footer. 

Persoonlijke noot 
Sinds 1991 werk ik als zelfstandig trainer/coach/adviseur. Vertrouwelijk omgaan met 
persoonlijke gegevens is voor mij vanzelfsprekend. Vertrouwen is de basis voor een 
effectieve samenwerkingsrelatie en het opbouwen daarvan is een wederzijds proces. 
Daarom maak ik hierover standaard (per opdracht) afspraken, zodat de verantwoordelijkheid 
voor privacy door alle betrokkenen bewust genomen wordt. Het alleen publiceren/opsturen 
van deze AVG-verklaring vind ik eerlijk gezegd nogal eenzijdig. Vandaar dat ik je uitnodig: 
mocht er in deze tekst iets ontbreken of wil jij een ander punt nog expliciet ‘afgedekt’ hebben, 
neem dan contact op en spreek je verwachtingen hierover uit. Dan leg ik met alle plezier 
onze afspraken hierover schriftelijk vast in onze overeenkomst tot dienstverlening.  

Tilburg,  
Erik Kooij.

Privacyverklaring Erik Kooij Training & Advies  Versie: 05-02-20                      ! /!2 2


