
Privacyverklaring  
  
Anjo van der Wal Adviesbureau is gevestigd aan de Oude weg 59, 9608 PK Westerbroek  
en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring.  
 
Mijn contactgegevens  
www.kernpunt.com 
Oude weg 59, 9608 PK Westerbroek   
06 42415144 
anjovanderwal@kernpunt.com 
  
 Gegevens die ik verwerk 
 Anjo van der Wal Adviesbureau verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt 
van mijn diensten (systemische en dialogische coaching, trainingen, en (organisatie-) 
advisering en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn: 
– voor- en achternaam 
– adresgegevens 
– telefoonnummer 
– e-mailadres 
– eventueel gegevens werkgever 
– offertes 
Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.  
  
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk  
Anjo van der Wal Adviesbureau verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de 
volgende doelen:  
– om de dienstenverlening te kunnen uitvoeren  
– om je te informeren over wijzigingen in onze diensten  
– voor het afhandelen van jouw betaling  
– voor het verzenden van offertes, informatie over activiteiten en nieuwsbrief  
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je 
af te melden. 
  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Anjo van der Wal Adviesbureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 
– zolang de inschrijving van de nieuwsbrief of voor het ontvangen van informatie over de 

diverse activiteiten actueel is bewaar ik naam en e-mailadres. 
– als er een schriftelijke overeenkomst is uitgevoerd bewaar ik je gegevens maximaal 2 

jaar. 
– als er facturen zijn uitgewisseld, heb ik een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor 

facturen. 
  
Delen van persoonsgegevens met derden 
Anjo van der Wal Adviesbureau deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Deze 
derden zijn:  



– administrateur en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens 
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren 
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief  
Met deze derden, die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  
– Ik deel uw persoonsgegevens verder alleen met derden op uw verzoek en/of met uw 

toestemming.  
– Ik mag, in het kader van professionalisering of intercollegiaal overleg, geanonimiseerde 

persoonsgegevens delen met derden. Geanonimiseerde persoonsgegevens in 
publicaties zullen niet herleid kunnen worden tot natuurlijke personen of organisaties.  

  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik 
Anjo van der Wal Adviesbureau gebruikt geen Cookies, Google Analytics en dergelijke 
omdat ik dit als ongewenst ervaar en geen inbreuk willen maken op je privacy. Met cookie 
bedoelen we een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 
 
Opslag en beveiliging gegevens  
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende technische en 
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een datalek, worden de 
autoriteit persoonsgegevens en betrokkene(n) direct op de hoogte gesteld. Alle 
persoonsgegevens die worden verzameld, worden binnen de EU opgeslagen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anjo 
van der Wal Adviesbureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anjovanderwal@kernpunt.com.  
Anjo van der Wal Adviesbureau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via deze link. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

