PRIVACY STATEMENT ColumbusCoaching
Columbus Coaching (interim & training), gevestigd in Scheerwolde aan de Schoolstraat 21, 8371 WJ te Scheerwolde
en ingeschreven onder KvK nummer ……. Bij de Kamer van koophandel te Zwolle is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
www.columbuscoaching.nl

info@columbuscoaching.nl 06-51888573

Persoonsgegevens die wij verwerken
ColumbusCoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u verstrekt tijdens de coaching, training of interimperiode
Discoveranalyses zijn opgenomen in verwerkingsverklaring van Expertisecentrum Plato te Hoogeveen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ColumbusCoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het opstellen van opdrachten en/of offertes voor het kunnen uitvoeren van diensten en producten, zoals
coachingsgesprekken of trainingen
Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamemail en nieuwjaarswensen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te kunnen informeren over wijziging van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ColumbusCoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na afronden van de coaching niet langer dan 6
maanden bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
ColumbusCoaching deelt met niemand uw gegevens tenzij strikt noodzakelijk voor vervolgopdrachten, echter dan
alleen met uw toestemming
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ColumbusCoaching. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens sturen naar info@columbuscoaching.nl.
Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens of bij de Nederlandse Orde van Beroepcoaches (NOBCO) waar ColumbusCoaching bij is
geregistreerd.

