
 

 

PRIVACY STATEMENT 

DynaMiek training & coaching vindt jouw privacy belangrijk. Daarom doen we er alles aan om 

persoonlijke informatie welke je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. In deze Privacy Statement staat hoe 

we de informatie verwerken. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van 

persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl  

 

PERSOONSGEGEVENS  

DynaMiek training & coaching kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt 

van de diensten van DynaMiek training & coaching. Jouw persoonsgegevens zijn en blijven van jou. 

Dat betekent dat je altijd kunt vragen om gegevens te bekijken, te veranderen, te verwijderen of over 

te dragen. Stuur je verzoek naar info@dynamiek-trainingen.nl en je aanvraag wordt zo snel mogelijk, 

in ieder geval binnen 30 dagen verwerkt.  

DynaMiek training & coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

• voor- en achternaam  

• geboortedatum 

• adresgegevens 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• organisatie 

• functienaam 

• assessmentrapporten 

• overige gegevens die je zelf met DynaMiek training & coaching deelt. 

 

In geen geval worden er meer persoonsgegevens opgeslagen dan nodig is om het doel te bereiken 

waarvoor deze gegevens zijn verzameld. DynaMiek training & coaching verwerkt jouw 

persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je 

schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan DynaMiek training & 

coaching je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten 

overeenkomst van opdracht. Ik verzamel en/of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan 

beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb 

gekregen.  

 

DELEN MET ANDEREN 

DynaMiek training & coaching verkoopt je gegevens nooit aan derden en zal persoonsgegevens 

uitsluitend delen indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting.  

https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl
mailto:info@dynamiek-trainingen.nl


BEWAARTERMIJN 

DynaMiek training & coaching bewaart assessmentrapporten, gespreksverslagen e.d. 5 jaar en 

daarna worden deze permanent verwijderd. Gebruikelijke persoonsgegevens worden onbeperkt 

bewaard, totdat je zelf aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.  Facturen bewaren we 7 jaar in 

verband met wettelijk vastgestelde termijnen.  

 

COOKIES / WEBSITE 

Op de website wordt alleen van technische en functionele cookies gebruikgemaakt en niet van 

analytische of commerciële. Conform de Wet AVG is er derhalve geen separate cookie statement.  

 

BEVEILIGEN  

DynaMiek training & coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van 

door DynaMiek training & coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DynaMiek 

training & coaching op via info@dynamiek-trainingen.nl.  

 

CONTACT 

DynaMiek training & coaching is als volgt te bereiken:  

Postadres : Meester Zuidemastraat 55, 8433 MN Haulerwijk  

Telefoonnummer : 06- 456 66 460  

E-mailadres : info@dynamiek-trainingen.nl  

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 011 455 20  
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