
Privacyverklaring 
 
Om de beste begeleiding te kunnen bieden is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verwerken en 
opslaan. Hier vind je meer informatie met betrekking tot jouw privacy. Heb je na het lezen van de 
privacyverklaring nog vragen over jouw persoonsgegevens bij DEUR 2? Neem contact met ons op. 
 
Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens: 
DEUR 2 professional coaching 
KvK 56078439 
Drs. R.N. (Ron) de Jong 
ron@deur2.nl 
 
Doel van verwerking persoonsgegevens: 

- Contact: Opslaan van contactgegevens 
- Betaling: Opslaan van betalingsgegevens 
- Begeleiding vormgeven en vervolgacties plannen: verslagen en plannen met betrekking tot 

persoonlijke begeleiding en teambegeleiding. 
- Noodzakelijk contact met betrekking tot begeleiding van werknemer met werkgever. 
- Beschikbaar maken van testen van derden voor klanten. 
- Communicatie via e-mail, whatsapp en sms. 

 
Delen van persoonsgegevens: 
Ten behoeve van de uitvoer van testen die deel uitmaken van een begeleidingstraject, training of consult 
kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Uiteraard doen we dit enkel met partijen die 
eveneens jouw privacy waarderen. We delen hiervoor geen gegevens zonder jouw toestemming. 
Vanwege wettelijke verplichtingen kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten delen met bijvoorbeeld 
de belastingdienst. Je gegevens worden in geen geval gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. 
 
Bewaartermijn gegevens: 
Contactgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. 
Verslagen, plannen en testresultaten worden bewaard tot minimaal 1 jaar na afronding van de 
begeleiding. Na 5 jaar worden deze gegevens verwijderd.  
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering: 
Je kunt jouw gegevens inkijken door een mail te sturen naar ron@deur2.nl. Je krijgt dan een overzicht van 
jouw persoonsgegevens. Aanpassing en verwijdering kunnen verzocht worden via hetzelfde mailadres. 
Verwijdering van gegevens die DEUR 2 vanwege wettelijke verplichtingen moet bewaren is niet mogelijk. 
Omdat persoonlijke gegevens nodig zijn voor de verwerking van klachten is het niet mogelijk een klacht in 
te dienen nadat gegevens op verzoek zijn verwijderd. 
 
Geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering: 
Persoonsgegevens worden door DEUR 2 niet gebruikt voor automatische besluitvorming of profilering. 
 
Mocht je niet tevreden zijn met hoe DEUR 2 met jouw gegevens omgaat, laat het weten en neem contact 
met ons op. Mocht je er met ons niet uitkomen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Contact: 
DEUR 2 professional coaching 
Drs. R.N. (Ron) de Jong 
+31 6 46171902 
ron@deur2.nl 
 
Laatste aanpassing: 7 juli 2019 


