
	

	

 

 
 
 
 
 

Privacyverklaring 
 
 
 
Dit is de privacyverklaring van GEA, verwerkingsverantwoordelijke Gea Zeilstra 
(ik), gevestigd aan het Sweelinkplein 1, 2517 GK te Den Haag.  
 
Wanneer wij contact hebben, ontvang ik van jou een aantal persoonlijke 
gegevens. Wat doe ik hiermee en hoe waarborg ik jouw privacy? 
 
Vertrouwelijkheid 
Allereerst: in coachingsgesprekken of begeleidingstrajecten gaat het vaak over 
persoonlijke ervaringen. Je kunt ervan op aan dat ik hier vertrouwelijk mee omga. 
Vertrouwen is een belangrijke waarde voor mij. 
 
Jouw persoonsgegevens en de doeleinden 
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens; 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; 
• Geboortedatum en geslacht;  
• Curriculum Vitae; 
• Leerdoelen, gespreksverslagen, reflectieverslagen; 
• Coachcontext gerelateerde gegevens zoals naam partner, kinderen, 

leidinggevende, collegae; 
• Alle communicatie tussen jou en GEA; 
• Uitslagen van testen. 

 
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

• Het onderhouden van contact; 
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 
• Beheer van het klantenbestand en facturering; 
• Het verrichten van administratieve handelingen; 
• Facturering; 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen.  

 
Wie kan er bij jouw gegevens? 
De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot de mensen die ermee moeten 
werken. In beginsel ben ik dat. Voor de hierboven genoemde doeleinden kan 
gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de boekhouder, 
Persoonlijke Profiel Analyse (PPA, Thomas International), andere test-
/onderzoeksbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij een 
traject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor 
de doeleinden relevant voor hun dienstverlening. Ik verstrek geen gegevens aan 
commerciële partijen of goede doelen. 
 
  



	

	

 
 
 
 
 
 
 
Inzien, corrigeren en verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 
jouw toestemming sturen naar gea@geazeilstra.nl. Zo snel mogelijk en uiterlijk 
binnen vier weken reageer ik op jouw verzoek.  
 
Hoe lang bewaar ik jouw gegevens? 
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de 
doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Bepaalde gegevens moeten wel 
langer bewaard worden. Dit heeft te maken met wettelijke bewaarplichten, zoals 
de fiscale bewaarplicht. 
 
Website en cookies 
Mijn website maakt geen gebruik van cookies om jouw gedrag te analyseren.  
 
Wijzigingen privacyverklaring  
Deze privacyverklaring kan door worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd 
op de website gepubliceerd. Ik adviseer om deze verklaring geregeld te 
raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.  
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2019 
 
Contact 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus, als je de indruk hebt dat 
jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met mij via gea@geazeilstra.nl 
 
 


