
Privacyverklaring Koolsultancy 
  
 
Vertegenwoordiger 
Koolsultancy gevestigd aan de Van de Sande Bakhuyzenstraat 6, 1223 CW te Hilversum en 
vertegenwoordigd door Dhr. S.T. Kool is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van 
persoonsgegevens. Hierbij is deze privacyverklaring leidend en ter informatie voor jou.  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Koolsultancy? 
- Voor- en achternaam; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Telefoonnummer; 
- Naam, adres en woonplaats van de organisatie waar jij werkt of van jouzelf indien jij zelf 

de opdrachtgever bent; 
- Factuuradres en bankrekeningnummer van jou indien jij zelf de opdrachtgever bent of 

van jouw werkgever, indien deze de opdrachtgever is; 
 
Met welk doel verwerkt Koolsultancy deze persoonsgegevens? 
- versturen van nieuwsbrief; (Opgeven van jouw leeftijd bij aanmelden is optioneel.) 
- versturen van blogs; 
- marketingdoeleinden; 
- correspondentie met klanten en opdrachtgevers;  
- Afhandelen van offerte(s) en betalingen; 
- Informeren over wijzigingen van diensten en producten; 
 
Gespreksverslagen van consultgesprekken 
Na afloop van ieder trajectconsult vraagt Koolsultancy jou een gespreksverslag te schrijven 
om de voortgang, ontwikkeling en resultaten van jou samen te kunnen monitoren. Jij stuurt 
dit verslag per e-mail naar admin@koolsultancy.nl. Met het e-mailen van dit verslag geef jij 
toestemming om deze persoonsgegevens te laten bewaren door Koolsultancy. Op jouw 
verzoek kan jij jouw gegevens opvragen, laten aanpassen of verwijderen.  
 
Bijzondere persoonsgegevens 
Bijzondere persoonsgegevens verwerkt Koolsultancy niet, tenzij jij deze zelf benoemt of 
noteert in het intakeformulier of tijdens een gesprek én dit relevant is voor de doelstelling(en) 
van jouw coachtraject.  
 
Overige persoonlijke informatie  
Digitaal ingevuld intakeformulier als nulmeting voorafgaand aan het coachingstraject. 
Eventuele gespreksaantekeningen die Koolsultancy tijdens het gesprek maakt ter informatie 
voor in jouw trajectdossier.  
 
Derden 
Koolsultancy verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst met de klant en/of om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting.  
Koolsultancy deelt persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.  
Op verzoek van en met schriftelijke toestemming van de klant wordt een gespreksverslag of 
informatie uit een gespreksverslag gedeeld met derden zoals de werkgever of opdrachtgever 
van de klant. De klant bepaalt welke derde(n).  
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Bewaren van persoonsgegevens: 
Van iedere klant die een coachingstraject doet, maakt Koolsultancy digitaal een 
trajectdossier aan met NAW gegevens, ingevuld intakeformulier en gespreksverslagen. Na 
beëindigen van een coachingstraject vernietigd Koolsultancy dit trajectdossier na uiterlijk 2 
maanden. 
Persoonsgegevens hebben een fiscale bewaartermijn van 7 jaar. 
Jij bepaalt zelf hoe lang je ingeschreven blijft om de nieuwsbrief en blogs te ontvangen. 
 
Maatregelen beveiligen persoonsgegevens 
Koolsultancy neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  
Inschrijvingen voor de nieuwsbrief en blogs gaan via een account van Koolsultancy niet via 
een medium van Koolsultancy. U dient zich ervan bewust te zijn dat Koolsultancy niet 
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.  
 
Toestemming en verzoek tot intrekken  
Tijdens een consult kan het zijn dat Koolsultancy schriftelijke aantekeningen wilt maken van 
persoonlijke informatie die jij vertelt. Hieraan voorafgaand vraagt Koolsultancy eerst jouw 
toestemming hiervoor. Op jouw verzoek kunnen deze aantekeningen met betrekking tot 
jouzelf, ingezien worden. Per e-mail zal dit dan aan jou worden verstrekt. 
Op jouw verzoek  kunnen jouw gespreksverslagen of jouw trajectdossier door jou worden 
opgevraagd. Op jouw verzoek kunnen jouw gegevens door Koolsultancy worden gewijzigd of 
verwijderd uit het trajectdossier.  

Cookies 
De Koolsultancy website maakt gebruik van standaard cookies van Wordpress. Jij kiest zelf 
om deze cookies wel of niet te accepteren.  
Privacybeleid Wordpress cookies: https://automattic.com/cookies/ 

Tot slot  
Uw privacy is belangrijk. Met deze privacyverklaring respecteert Koolsultancy uw privacy en 
voldoen wij aan de wettelijke voorschriften van de AVG.  
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Dhr. S.T. Kool via 
admin@koolsultancy.nl  

 
Bijgewerkt op: 10-10-2018, Hilversum 
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