
Privacy beleid 
Loopbaancoaching No-Nonsense is verantwoordelijk voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy -beleid volgens de 
huidige wet- en regelgeving. Onderstaand wordt uitgelegd hoe er wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit gebeurt op een vertrouwde, juiste 
en veilige manier.  

Welke gegevens verwerkt 
Loopbaancoaching No-Nonsense? 

Wanneer u een vraag aan mij stelt of als ik een traject met u start worden uw 
persoonsgegevens opgeslagen. Alle gegevens die worden opgeslagen zijn 
door uzelf aan mij doorgegeven. Hierbij kunt u denken aan: 

– Naam; 

– Adresgegevens; 

– Telefoonnummer; 

– E-mailadres; 

– Geslacht; 

– Informatie over je loopbaan;  

– Betalingsgegevens; 

– Eventuele overige gegevens welke je aan mij verstrekt.  

Waarom worden persoonsgegevens 
opgeslagen? 

Loopbaancoaching No-Nonsense verwerkt uw persoonsgegevens om een 
dossier bij te houden en om contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast 



ontvang ik graag reviews en worden uw gegevens verwerkt in de 
administratie. Onderstaande een toelichting:  

Contact  

Om met u in contact te komen heb ik gegevens van u nodig. Ook als u een 
vraag of klacht voor mij hebt heb ik gegevens van u nodig. Ik kan uw vraag of 
klacht dan zo goed mogelijk behandelen. De benodigde gegevens worden tot 
5 jaar na ons laatste contact  bewaard.  

Bewaarplicht  

Loopbaancoaching No-Nonsense is wettelijk verplicht om uw 
persoonsgegevens op te nemen in de administratie. Deze gegev ens worden  
7 jaar bewaard conform de fiscale bewaarplicht.   
 

Review  

Reviews worden getoond op www.loopbaancoachingnononsense.nl . 
Daarnaast kunnen uw reviews geplaatst worden op  mijn online pagina’s 
zoals LinkedIn, Facebook of Instagram. Dit betreffen reviews welke u bij mij 
hebt achtergelaten en waarvoor u mij toestemming hebt verleend deze te 
mogen publiceren. De reviews bewaar ik totdat u aangeeft deze te willen 
anonimiseren. Indien dit het geval is, verzoe k ik u om mij een e-mail te 
sturen op het e-mailadres info@loopbaancoachingnononsense.nl. 

Mochten de gegevens langer bewaard moeten blijven in verband met de 
fiscale bewaarplicht, dan laat ik u dat weten.  

Wie kan uw gegevens inzien? 

Derde partijen welke Loopbaancoaching No-Nonsense ondersteunen in de 
bedrijfsvoering, zoals:  
– Het administratiekantoor/de boekhouder;  
– Het juridisch adviesbureau;  
– Door mij ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van diensten;  

Wanneer Loopbaancoaching No-Nonsense een wettelijk verplichting heeft, 
verstrekken wij uw persoonsgegevens.  

 

http://www.loopbaancoachingnononsense.nl/
mailto:info@loopbaancoachingnononsense.nl


Uw gegevens 

U hebt ter aller tijde recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te 
laten verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten dan 
verzoek ik u om dit schriftelijk aan mij door te geven.  

Contactgegevens 

Indien u vragen of opmerkingen hebt kunt u ter aller tijden contact met mij 
opnemen. Hieronder treft u mijn gegevens aan: 

Loopbaancoaching No-Nonsense 

Boekweitstraat 8 

7497 NV Bentelo 

06 - 12 06 43 48  

info@loopbaancoachingnononsense.nl  

Loopbaancoaching No-Nonsense behoudt zich het recht voor om op elk 
moment het privacy-beleid te wijzigen of te vernieuwen.  

Dit privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2020. 
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