Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij met persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring lees je wat wij met deze gegevens doen en hoe wij jouw privacy waarborgen.
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
SABA Training Leiderschap Coaching
Van Deventerstraat 29 | 3911 KH Rhenen
telnr. : 06-104 109 18 | e-mailadres: info.saba.tlc@gmail.com
Eigenaar en contactpersoon is Saskia Bakels.

Persoonsgegevens
Bij aanmelding voor onze dienstverlening (een begeleidingstraject of training) vragen wij jou om een
aantal persoonlijke gegevens. Deze gegevens verwerken wij doordat je gebruik maakt van ons
aanbod en deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder lees je om welke persoonsgegevens het gaat:
•
•
•
•
•

NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
geboortedatum
geslacht
bankgegevens (als gevolg van jouw betaling)

Wat we met jouw gegevens doen
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor zaken die verband houden met het traject of training
waarvoor je je hebt aangemeld. Bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als dat nodig is, het
toezenden van aanvullend materiaal of voor het verzenden van facturen.
Een overzicht van de doeleinden:
•
•
•
•
•

het onderhouden van contact;
een goede en efficiënte dienstverlening;
het verrichten van administratieve handelingen;
facturering;
het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;

Deze verwerking is gebaseerd op de grondslagen ‘toestemming van de persoon om wie het gaat’ en
‘noodzaak om een overeenkomst uit te voeren’ binnen de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG).

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Onze coaching en trainingen zijn gericht op persoonlijk leiderschap, wat betekent dat persoonlijke
ervaringen worden besproken. Wij gaan hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Bij het werken met
groepen maken we bij aanvang met alle deelnemers afspraken rondom vertrouwelijkheid.
Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn uitsluitend toegankelijk voor
personen die binnen onze dienstverlenging met jou werken.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kan SABA-TLC persoonsgegevens uitwisselen met derden en
kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Een voorbeeld
hiervan is gebruik van een platform voor ticketverkoop. In het kader daarvan worden aan deze
derden persoonsgegevens verstrekt of via derden ontvangen. Dit gebeurt alleen met toestemming
van de betrokkene of indien er sprake is van een wettelijke verplichting van SABA-TLC.
Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
SABA-TLC zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in
deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang
zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard
worden, omdat SABA-TLC zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale
bewaarplicht. Contactverzoeken via onze website worden niet bewaard, deze verwijderen wij na
verwerking.

Inzage, beheer of verwijderen
Je kunt ons ten alle tijden om inzage van jouw persoonsgegevens vragen, wijzigingen doorgeven of
verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Gegevens die vallen onder wettelijke bewaarplichten
worden na het verstrijken van deze termijn verwijderd.
Je hebt altijd het recht om de gegeven toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens in
te trekken.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek of klacht over de verwerking van jouw
persoonsgegevens kun je sturen naar: info.saba.tlc@gmail.com.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 september 2021. SABA-TLC kan deze
privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je
daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen

