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Privacy verklaring 
Evenwicht Training & Coaching, gevestigd aan de Commandeursweg 8e, 6721 TZ, 
Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. Evenwicht Training & Coaching respecteert de 
privacy en draagt er zorg voor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Als 
eigenaar van Evenwicht Training & Coaching ben ik, Heleen van den Houten, zelf 
verantwoordelijk voor het beschermen van jouw gegevens. Als je hierover vragen hebt, 
ben ik bereikbaar via info@evenwicht.org of (06) 29461555 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het 
is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.  

Persoonsgegevens  
Persoonsgegevens worden verzameld door Evenwicht Training & Coaching om mails te 
versturen en om de uitkomsten van het Persoonlijkheidsprofiel DISC of Mapstell te 
verwerken. Door de distributeur van DISC en Mapstell is een verwerkingsovereenkomst 
conform de wettelijke regelgeving afgegeven. Via mail word je op de hoogte gehouden 
van informatie rondom (na) scholingen, intervisie en (team) coaching. De opslag van 
jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens altijd actief laten 
verwijderen. Mail je verzoek naar info@evenwicht.org  
 
Opslagperiode  
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Evenwicht Training & Coaching, 
maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond 
van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. 

Individuele trainingen, groepstrainingen, Intervisie, supervisie en (team)coaching. Ik 
bewaar jouw mails, documenten en de aantekeningen van onze gesprekken tot een jaar 
na ons laatste gesprek. Ik kan de aantekeningen er dan weer bij pakken zodra je besluit 
om nogmaals langs te komen. Je hebt het recht om deze aantekeningen in te zien. Je 
hebt het recht om aan te geven dat de aantekeningen eerder vernietigd moeten worden. 

Groepstrainingen, supervisie en intervisie met huiswerk. Bij groepstrainingen en 
supervisie maak je huiswerk. Ik stuur je de opdrachten via de mail. De documenten die jij 
terugstuurt, bewaar ik op mijn computer. 

Enquête-uitslagen. Na iedere nascholing vraag ik je een enquête in te vullen. Die bewaar 
ik op mijn computer.  
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Beveiliging  
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens 
worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De e-mail en 
website van Evenwicht Training & Coaching worden gehost bij Burnio Communicatie. De 
apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord 
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt 
beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
 
Jouw rechten  
Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij 
Evenwicht Training & Coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-
mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Evenwicht Training & Coaching. Je 
krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt 
het recht om dit te laten rectificeren door Evenwicht Training & Coaching.  

Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Evenwicht 
Training & Coaching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw 
gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij 
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Evenwicht Training & Coaching niet op de 
juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

 
Plichten  
Evenwicht Training & Coaching verwerkt persoonsgegevens op grond van een 
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het 
aanbieden van diensten of producten van Evenwicht Training & Coaching via e-mail. 
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens 
voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig 
om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Of om je een uitnodiging te sturen om een 
online Persoonlijkheidsprofiel te maken. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt 
gedeeld met Evenwicht Training & Coaching met anderen dan de hierboven genoemde 
partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst 
jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Evenwicht Training & Coaching behoudt zich het recht de gegevens te openbaren 
wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Evenwicht Training & Coaching dit 
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, 
eigendom of veiligheid van Evenwicht Training & Coaching te beschermen. Daarbij 
trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op. 
 


