
Buiten Jezelf Training en Coaching 

     Privacyverklaring 

 

Buiten jezelf Training en Coaching (verder te noemen BJT&C) gevestigd aan de Zuiderschans 8 A , 9101 PZ te Dokkum, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

JOUW PRIVÉGEGEVENS BLIJVEN PRIVÉ 

BJT&C doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Sommige dingen moet BJT&C natuurlijk wel van 

je weten, om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Welke gegevens BJT&C vraagt en waarvoor BJT&C ze gebruikt lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang 

heeft tot je data en hoe lang BJT&C je gegevens bewaart. 

WAT ZIJN DE ‘JURIDISCHE GRONDEN’ VOOR HET GEBRUIK VAN JOUW GEGEVENS? 

Volgens de privacywetgeving moet BJT&C aangeven welke juridische gronden BJT&C heeft om je gegevens te gebruiken. 

BJT&C heeft gegevens van jou nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en BJT&C, wanneer we samen op basis 

van een overeenkomst aan de slag zijn gegaan in een coaching- of trainingstraject. 

Daarnaast kan BJT&C je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat BJT&C iedereen de meest 

optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denkt BJT&C altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor: 

• Evaluaties van trajecten en workshops 

• Contacten in voorbereiding en opvolging van trajecten 

• Bezoek aan de Buiten Jezelf Training en Coaching website 

• Nieuwsbrief & e-mail 

• Persoonlijk advies 

• Social media 

BJT&C kan ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, zoals de administratie met factuur-

gegevens die BJT&C van de Belastingdienst 7 jaar moet bewaren. En soms heb je BJT&C zelf toestemming gegeven om je 

gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer je een vragenlijst ten behoeve van 

een traject invult. 

WIE HEEFT TOEGANG TOT JE GEGEVENS? 

Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld 

tenzij je daar zelf, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven of om te kunnen voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

WAAR WORDEN JE GEGEVENS OPGESLAGEN? 

BJT&C neemt de bescherming van je gegevens zowel digitaal als op papier serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website 

van BJT&C maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen. 

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS? 

BJT&C hanteert een bewaartermijn van één jaar voor jouw persoonlijke gegevens, waarna je persoonlijke gegevens, 

schriftelijk en digitaal, vernietigd worden. Hierbij gaat het om:  



• Persoonsgegevens 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Gegevens proces coaching traject  

Van de Belastingdienst moet BJT&C de administratie met factuur en betaalgegevens 7 jaar bewaren.  

WIL JE JOUW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN? 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar info@buitenjezelftrainingencoaching.nl. BJT&C zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren. 

Wat doet BJT&C met website gegevens? 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google  

Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 

analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website 

(met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te 

stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 

internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere 

gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende 

instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt 

benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 

Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

HEB JE VRAGEN OF EEN KLACHT? 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of  

er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie  

wenst over de beveiliging van door BJT&C verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BJT&C. BJT&C is als 

volgt te bereiken: 

Vestigingsadres: Zuiderschans 8 A , 9101 PZ Dokkum 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 84381698 

 

Telefoon: 06 12 31 48 77 

E-mailadres: info@buitenjezelftrainingencoaching.nl 


