
Privacy verklaring Academie 707 

 

Academie 707 heeft deze privacy verklaring opgesteld om u te informeren hoe we met uw 

persoonsgegevens omgaan 

 

- Academie 707 verwerkt uw persoonsgegevens zodat wij onze dienstverlening correct kunnen 

uitvoeren.  

- Academie 707 verkrijgt deze persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u 

verstrekt tijdens onze coachgesprekken, via de email, telefoon en app of in een training sessie. 

- Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verkrijgen via derden bv wanneer uw werkgever als 

deze het coachtraject of de training voor u betaald. 

- Of doordat u als bezoeker toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld zodat Academie 707 u via nieuwsbrieven op de hoogte kan 

brengen van recente ontwikkelingen in de dienstverlening.  

- Mocht u geen prijs (meer )stellen op informatie, laat het Academie 707 het dan weten via 

info@academie707.nl.  

  

Persoonsgegevens 

Academie 707 verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

- NAW-gegevens;  

- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;  

- Door uzelf verstrekte, voor coaching relevante, achtergrond informatie over 

gezinsomstandigheden en familie van herkomst;  

- Door uzelf verstrekte informatie over huidige en vorige werkgevers en werkzaamheden.  

 

Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor Academie 707. Deze gegevens worden bewaard 

overeenkomstig de vereisten die de wet- en regelgeving hieraan stelt. 

  

Doeleinden  

Academie 707 verwerkt bovengenoemde gegevens voor diverse doeleinden:  

- Facturering; 

- Het onderhouden van contact; 

- Goed voorbereid aan het volgende coachgesprek of trainingsonderdeel beginnen;  

- Het verrichten van administratieve handelingen;   

- Een goede en efficiënte dienstverlening;  

- Toe kunnen zenden van evaluatieformulieren, rapportages en nieuwsbrieven; 

- Het nakomen van wettelijke verplichtingen;  

 

 

Doorgifte van persoonsgegevens 

Academie 707 zal de persoonsgegevens die worden verwerkt niet voor andere doeleinden 

aanwenden dan waarvoor u toestemming hebt gegeven ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst. Academie 707 zal nooit gegevens aan derden verschaffen of verkopen. 

  

mailto:info@academie707.nl


Opslag persoonsgegevens 

Academie 707 slaat alle data en persoonsgegevens op in een veilige omgeving op een beveiligde 

computer. Hierdoor wordt de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk 

gewaarborgd. 

  

Grondslagen  

Academie 707 verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de 

overeenkomst die met u is afgesloten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

Tevens bestaat er voor Academie 707, als coach en trainersbedrijf een gerechtvaardigd belang, 

namelijk:  

- De verwerking is noodzakelijk om reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren of te 

ondersteunen; 

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van aangenomen opdracht volgens de 

coach-/trainingsovereenkomst. 
 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

Zodra Academie 707 een verzoek ontvangt zullen we hieraan gehoor geven. Dit betekent dat 

afhankelijk van het verzoek, Academie 707 zorg zal dragen voor aanpassing of verwijdering van 

verwerkte gegevens. U kunt uw verzoek indienen per email naar info@academie707.nl  
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