
Privacyverklaring ACToo coaching en training 
 

Inleiding: 
 
Ik, Ina Klinkenberg van ACToo coaching en training, neem jouw privacy serieus.  
Het doel van deze verklaring is om jou te informeren hoe ik dat doe. Mijn werkwijze voldoet 
aan de privacywet AVG en beschermt jouw gegevens minstens zo goed als dat er met deze wet 
bedoeld is. 
 
In deze verklaring vertel ik welke persoonsgegevens ik in mijn bezit heb, waarom en wat ik 
ermee doe. 
 
Ik heb persoonsgegevens, zoals je naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer, etc. 
Ik heb ook inhoudelijke informatie door wat wij bespreken tijdens een kennismaking, intake, 
coachtraject of training. In deze categorie zit gevoelige informatie, van andere aard dan wat er 
bijv. in je paspoort staat. Teksten die deze informatie betreffen zijn rood gekleurd. 
 

Persoonsgegevens van al mijn zakelijke contacten: 
 
Ik bezit persoonsgegevens van: 
 

• Opdrachtgevers (bedrijven en hun contactpersonen) en hun medewerkers die deelnemen 
aan mijn coaching of training. 

• Particuliere cliënten. 

• Personen uit mijn zakelijk netwerk. 
 
Voor de leesbaarheid spreek ik hier al deze personen aan met ‘jij’ of ‘jou’. 
 
Hoe ik aan die gegevens kom: 
 

• Ze zijn door jou zijn verstrekt aan mij, al dan niet omdat ik erom heb gevraagd. 

• Ze zijn openbaar te vinden op internet, op de websites die er specifiek voor bedoeld zijn 
om deze gegevens ook openbaar beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld jouw eigen website 
of jouw LinkedInpagina). 

 
Welke persoonsgegevens ik bewaar: 
 

• Naam en/of bedrijfsnaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bedrijfsadressen 

• Alles wat je zelf verder nog vermeldt in (de handtekening van) je e-mailberichten of 
op je visitekaartjes 

• Rekeningnummer (voor betaling facturen) 

• Gegevens die relevant zijn voor jouw begeleiding en voor een passend aanbod 
van mijn diensten. 

 
  



Waarom ik jouw gegevens nodig heb: 
 

• Voor een prettige en doelmatige communicatie. 

• Voor de inhoudelijke aansluiting van mijn coaching/training op jou als cliënt, als deelnemer 
van mijn training of op de behoefte van de organisatie. 

 

Waarborging van jouw privacy: 
 

Ik geef jouw contactgegevens niet aan anderen: 
 

• Dat is bijna nooit nodig. 

• Mocht het wel nodig zijn, dan doe ik dat alleen als jij daarvoor toestemming geeft. 

• Als ik in mijn netwerk over jouw bedrijf spreek, dan deel ik geen andere gegevens dan die 
al openbaar zijn. 

• Ik verstrek geen gegevens aan derden voor welk commercieel doel dan ook. 

• Als ik, al dan niet commercieel, iets onder jouw aandacht wil brengen dan neem ik 
daarvoor persoonlijk contact met je op. 

 
Ik deel inhoudelijke informatie niet met anderen: 
 

• Dit geldt voor informatie uit onze kennismaking, intake, coaching, training of welk contact dan 
ook. 

• Dit geldt ook als mij informatie ter ore komt tijdens een kennismaking/intake of evaluatie met 
een werkgever over een mogelijke of gedane opdracht. 

• Tijdens mijn intervisie-bijeenkomsten breng ik een casus altijd geanonimiseerd in. 
 
Soms heeft jouw werkgever/leidinggevende informatie nodig om vast te stellen of zij/hij een 
budget zal inzetten voor de vergoeding van jouw coaching traject. 

• De nodige informatie over de aanleiding en de doelen, worden door jou zelf aan je 
werkgever/leidinggevende gegeven. 

• Als ik haar/hem spreek (bij voorkeur samen met jou), benoem ik alleen zaken waarvan ik 
met jou heb overlegd dat ik ze mag noemen. 

 
Een werkgever kan een bepaalde hulpvraag hebben waarvoor zij/hij mij wil inzetten.  

• Toelichting van de werkgever vooraf, geeft mij informatie om mijn aanbod beter te laten 
aansluiten bij het doel van mijn inzet. Hierbij mag jouw werkgever geen privacygevoelige 
informatie delen. 

• Na zo’n opdracht evalueer ik met de werkgever om te bespreken wat mijn inzet heeft 
opgeleverd. 

• In hierboven genoemde gesprekken deel ik mijn werkwijze en in algemene termen, wat de 
doelen zijn en/of doelen behaald zijn. Ik deel hierbij géén persoonlijke gegevens/verhalen 
die niet al bekend zijn bij jouw werkgever of waarvoor jij geen expliciete toestemming hebt 
gegeven. 

 
 

  



Waar en hoe lang ik jouw gegevens bewaar: 

 
Van bedrijven, hun contactpersonen en netwerkcontacten heb ik gegevens: 
 

• als contact in mijn telefoon; 

• als contact in Microsoft Outlook; 

• in mijn administratie- en boekhoudprogramma; 

• in mijn bankgegevens; 

• in mijn notitieboekje. 
 
Bewaartermijn van gegevens van bedrijven, hun contactpersonen en netwerkcontacten: 
 
Omdat ik alleen algemene en niet-bijzondere persoonsgegevens verwerk, vind ik het niet nodig 
een strikte bewaartermijn te hanteren. De bewaartermijn is afhankelijk van de situatie en de 
praktische werkbaarheid. 
Het is onpraktisch, onwerkbaar en onnodig om na afronding van een opdracht alle 
contactgegevens, mailwisselingen en documenten met persoonsgegevens etc. te verwijderen. 
Deze kunnen immers bij een vervolgopdracht weer nodig zijn. Ik doe dat dus ook niet, tenzij daar 
specifiek om wordt gevraagd door de opdrachtgever of de betrokkenen.  
 
Van personen die bij mij coaching of een training volgen, heb ik gegevens: 
 

• als contact in mijn telefoon; 

• als contact in Microsoft Outlook; 

• in mijn administratie- en boekhoudprogramma; 

• in mijn bankgegevens; 

• op mijn laptop; hierop staat een intakeverslag en een behandelplan, zonder namen, alleen 
met initialen. 

• in mijn digitale coachingstool ACT-guide; hierin maak ik aantekeningen over de gesprekken. 
Deze app is AVG proof en slaat alle informatie versleuteld op; alleen ik kan mijn 
aantekeningen lezen, alleen jij kan mijn berichten lezen. 

• in mijn notitieschrift/-map.* Hierin staan handgeschreven aantekeningen en een print van 
het intakeverslag en behandelplan, zonder naam. 

 
*Als ik persoonlijke informatie fysiek opschrijf of uitprint, waarborg ik jouw privacy 
door: 

• dit op te bergen in een afgesloten kast; 

• alleen initialen te gebruiken en geen notities te maken die herleidbaar zijn naar 
een persoon. Hoe klein die kans ook is, bij verlies onderweg komen jouw 
gegevens niet op straat te liggen. 

 
Bewaartermijn van gegevens van cliënten of deelnemers aan mijn training: 
 

• Ik bewaar jouw gegevens tot 5 jaar na afronding van de coaching of training of tot het 
moment dat jij mij vraagt jouw gegevens te verwijderen. 

• In specifieke situaties kunnen we samen besluiten om gegevens langer te bewaren. 
 
  



Wel contact, (nog) geen samenwerking: 
 
Het kan voorkomen dat jij contact met mij opneemt over coaching of training en dat daar (nog) 
geen vervolg op komt. 
Dit doe ik dan met je gegevens: 

• Ik bewaar je gegevens zolang het redelijk is om aan te nemen dat er nog een vervolg kan 
komen op ons contact. Daarna verwijder ik je gegevens. 

• Ik verwijder ze meteen als jij mij daarom vraagt. 

• Ik bewaar ze als we samen overeenkomen dat dat handig kan zijn. 
 

Websitebezoek 
 

• Analytische gegevens over de bezoekers van mijn website zijn nooit naar personen 
herleidbaar. 

• De gegevens die je invult op het contactformulier zijn beveiligd en komen alleen in mijn 
mailbox terecht. 

• Mijn website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Omdat jij 
anoniem blijft en je niet gevolgd wordt, hoef ik daarvoor geen toestemming te vragen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te 
zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je mij mailen of bellen. 
Het behandelplan geef ik jou en bespreek ik met je. Het intakeverslag is voor mijn eigen gebruik 
en in te zien als jij dat wil. Mijn handgeschreven en digitale notities zijn puur voor mijn eigen 
gebruik. 
 

Organisatorische Beveiliging 
 

• ACToo coaching en training is een eenvrouwsbedrijf. Ik ben zelf de enige die toegang 
heeft tot mijn laptop en telefoons en heb daarmee als enige toegang tot alle 
persoonsgegevens op deze apparaten of in de cloud. Zowel de apparaten als de toegang 
tot mailservers en cloudopslag zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. 

• Fouten zijn helaas niet uit te sluiten; fouten door mij, door opdrachtgevers of door 
cliënten, waardoor persoonsgegevens onbedoeld bij de verkeerde persoon of 
organisatie terechtkomen. Als je dat opmerkt of hiervan een aanwijzing of vermoeden 
hebt, dan hoor ik het graag meteen. 

 

Technische Beveiliging 
 
Mijn laptop is voorzien van een internet security-programma en deze is altijd up to date. Mijn 
telefoons zijn altijd voorzien van de laatst beschikbare Android en IOS versie. 
Mijn telefoons en laptop zijn beveiligd; alleen ik kan programma’s openen.  
Betreft de opslag en back-up in de cloud vertrouw ik op de beveiliging van de diensten van 
Google, Microsoft, mijn administratie- en boekhoudprogramma (DigiBTW) en mijn 
coachingstool ACT Guide. Ik gebruik programma’s die informatie versleuteld opslaan. 
 

  

https://www.digibtw.nl/security
https://act-guide.com/


Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens: 
 
Mijn privacybeleid voldoet aan de AVG. Als blijkt dat deze verklaring niet (meer) voldoet aan de 
dan geldende regelgeving, zal ik deze aanpassen. Elke aanpassing voorzie ik van een nieuwe 
datum. 
 
  

Deze privacyverklaring is bijgesteld door Ina Klinkenberg in mei 2021. 
 


