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PRIVACY STATEMENT Jos Nierop 
 
INGAAND OP 18-2-2021 
 
Transparantie & vertrouwen zijn de basis voor een goede samenwerking. In dit document leg ik zo duidelijk 
mogelijk uit hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik nodig heb om u een goede dienstverlening te bieden. 
Mocht u er vragen over hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.  
 

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK EN MET WELK DOEL? 
Training en coaching begint bij het helder krijgen van de vraag. Daarom zal ik in een intake/eerste gesprek alle 
informatie verzamelen om een goed beeld te krijgen van het probleem waar mijn dienst voor wordt gevraagd 
en de aanpak die ik denk dat zinvol is. De kleur van je ogen is bijvoorbeeld niet relevant, maar hoe lang je 
ergens al werkt, of hoe je thuissituatie er uit ziet is misschien wel relevant voor je coachvraag. Gedurende de 
dienstverlening maak ik diverse aantekeningen die ik bewaar om nog eens in terug te kunnen kijken 
en zo de lijn goed vast te houden. Uw contactgegevens bewaar ik (uiteraard) om contact met u te kunnen 
houden, maar ook om u te infomeren (bijvoorbeeld over nieuwe diensten of ontwikkelingen. 
Indien u hier niet op zit te wachten, kunt u dit aangeven en verwijder ik u uit de mailinglijst. In geval van een 
digitale nieuwsbrief, kunt u zich bij iedere nieuwsbrief uitschrijven van de mailinglijst.  
  

KUNNEN JE GEGEVENS OOK BIJ ANDEREN TERECHT KOMEN? 
Als ik ten behoeve van een coachtraject samenwerk met andere partijen, zal ik duidelijk met u afspreken welke 
gegevens ik met hen deel ten behoeve van een goede dienstverlening. Ook zal met hen worden afgesproken 
dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet langer dan nodig bewaren of voor andere doeleinden 
zullen gebruiken. Als u een training of coaching via uw werkgever aangeboden krijgt, zal ik over de 
inhoud of voortgang niets terugkoppelen aan uw werkgever, tenzij ik dat met u heb afgestemd. 
Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.  

 
SOCIALE MEDIA 
Ik maak gebruik van LinkedIn, Facebook, Instagram en Pinterest.  
 

HOE ZIJN JE GEGEVENS BEVEILIGD EN HOE (LANG) WORDEN ZE BEWAARD? 
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw 
persoonsgegevens te beperken. Alleen ik kan bij uw persoonlijke gegevens. Papieren gegevens worden in een 
afgesloten kast bewaard. Digitale gegevens worden achter een wachtwoord opgeslagen, zijn afgeschermd en 
de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Ik bewaar uw gegevens tot uiterlijk twee jaar na 
het beëindigen van de dienstverlening (1x per jaar schoon ik alles op). Als u binnen die tijd 
extra/vervolgdiensten bij mij afneemt, kan ik die gegevens erbij pakken. Daarna niet meer. De uitzondering op 
deze regel zijn alle gegevens die ik 7 jaar moet bewaren ten behoeve van de financiële administratie. Dat zijn: 
offertes, facturen, betalingen, agenda en km-registratie. 
 

HOE LANG IS DEZE PRIVACYVERKLARING GELDIG? 
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, in verband met ontwikkelingen in de dienstverlening of 
bijvoorbeeld uitbreiding van de website. In dat geval wordt de nieuwe verklaring op de website gepubliceerd. 
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Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op 
de hoogte bent.  
 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS 
U heeft het recht mij te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te 
verwijderen. Dit verzoek kunt u mailen aan contact@josnierop.nl  

 
ZELFHULPMODULE STRESS EN BURN-OUT 
Wanneer u de zelfhulpmodule stress en burn-out aankoopt, dan ontvang ik een bevestigingsmail met uw 
gegevens. Deze gegevens bewaar ik slechts ter administratie, achter een wachtwoord. Ik zal nooit met u 
meekijken terwijl u de training doorloopt; ik ben dan ook niet op de hoogte van uw voortgang of andere 
activiteiten.  
 
Als u besluit een ‘ervaring’ achter te laten, dan wordt deze onder uw eigen naam geplaatst. Mocht u dit niet 
willen, dan kan ik uw review later weer verwijderen.  

 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 
Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten 
wij er samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Vastgesteld te Utrecht op 18 februari 2021 
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