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Krachtig Persoonlijk Leiderschap, gevestigd aan Paltrokmolenpad 4, 4105 XR te Culemborg, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
https://www.krachtigpersoonlijkleiderschap.nl 
 
Kamer van Koophandel: 30234394 
 
Menna de Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van Krachtig Persoonlijk Leiderschap. Zij is te bereiken via  
info@krachtigpersoonlijkleiderschap.nl of 06 2891 3229 
 
NB: De coachingssessies zijn op het kantoor aan de Godfried Bomansstraat 8 te Culemborg. Hier worden géén 
gegevens bewaard. Flipovervellen worden gefotografeerd en aan u meegegeven of nadien weggegooid. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 

 Voor- en achternaam 
 Leeftijd 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt middels telefoongesprekken, mailcontact, opdrachten dan 

wel mondeling in sessies. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 Je vragen, reflecties, worstelingen en overwinningen  
 Godsdienst of levensovertuiging 
 (Een deel van) je levensverhaal 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Je te kunnen bellen, mailen of post te kunnen sturen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 Het versturen van de facturen én voor de Belastingdienst 
 Verzenden van een nieuwsbrief via de mail of uit te nodigen voor andere diensten 
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
N.v.t. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

Persoonsgegevens: 7 jaar (vanwege de Belastingdienst) 
Persoonlijk dossier (digitaal): tot en met 6 maanden na de definitieve afronding van het traject 
Resultaat coachingstraject (missie statement, sleutels, etc.): 7 jaar om deze te kunnen gebruiken voor 
mogelijke APK-sessies 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
Er worden geen gegevens met derden gedeeld.  
 
Informatie die met je werkgever wordt gedeeld (wanneer deze de coaching financiert) vindt plaats in een offerte, 
waarin coachvraag, gewenst resultaat, uitgangspunten en kostenplaatje bekend worden gemaakt. Dit wordt eerst aan 
je voorgelegd of je je herkent in de beschrijving en prettig voelt bij de formulering. Indien gewenst wordt deze op jouw 
aanwijzingen aangepast. Voor alle duidelijkheid: er wordt tijdens of na het proces niet (inhoudelijk) gecommuniceerd 
met je werkgever. De terugkoppeling aan je werkgever is jouw verantwoordelijkheid. Hier wordt alleen van afgeweken 
wanneer dit een duidelijk doel dient en de werkgever daar specifiek om vraagt. Bij voorkeur ben je daar zelf bij 
aanwezig en je wordt daar altijd van op de hoogte gesteld. 
 
Wanneer je wordt getipt of doorgestuurd naar een andere dienstverlener vragen we je om zelf contact hiermee op te 
nemen. De dienstverlener zal als het een partner is van Krachtig Persoonlijk Leiderschap (dus wanneer regelmatig 
mensen hier naar worden doorgestuurd) een mail ontvangen dat er iemand (anoniem) is doorgestuurd. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; de papieren versie door op 
kantoor langs te komen, de digitale versie wordt bij een traject met jou gedeeld via Dropbox. 
 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Krachtig Persoonlijk Leiderschap en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij 
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  
Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar 
info@krachtigpersoonlijkleiderschap.nl  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan 
contact via info@krachtigpersoonlijkleiderschap.nl 
 
Krachtig Persoonlijk Leiderschap heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 
 Wachtwoord op laptop 
 Naast sloten op buitendeuren ook binnendeur kantoor + kast in het kantoor 
 Dropbox file wordt alleen met u gedeeld en afgesloten na afronding 


