
                 
Privacy statement    

 
 

 

1. Bedrijf 

Mariska van Lent levert diensten zoals supervisie en coaching en HR advies. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of 

diensten beschikt Mariska van Lent over uw persoonsgegevens, die via de website, correspondentie en/of tijdens opdrachten/diensten 

beschikbaar zijn gekomen.  

 

Mariska van Lent is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Mariska van Lent/Begeleidingskundige onder het nummer 53700910. 

 

2. De persoonsgegevens zoals hierboven genoemd, betreffen: 

• Naam 

• Bedrijfsgegevens 

• NAW-gegevens 

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

• Geboortedatum  

• Geslacht 

• Functie 

• Werkgever 

• Bankgegevens 

• Gegevens verkregen voor de uitvoering van een begeleidings-/ coachings-/ supervisietraject of HR advies  

 

3. Doel verwerkingen   

Mariska van Lent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

• Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening 

• Voor het sturen van facturen 

• Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden 

• Voor het toesturen van een (digitale) nieuwbrief  

• Voor het uitvoeren van de coach- supervisie of begeleidingsopdracht en/of HR adviesopdracht.   

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor de Belastingdienst.  

 

4. Verstrekken aan derden  

Mariska van Lent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik 

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

 

5. Bewaartermijn 

Mariska van Lent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 

worden verzameld.  

 

6. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens  

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Mariska van Lent bekende, persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te 

verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek per email. Op basis van een door Mariska van Lent verstrekt overzicht, kunt u 

schriftelijk verzoeken om de gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.  

Wanneer u een verzoekt tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal u hierover binnen 10 werkdagen 

worden geïnformeerd.  

 

7. Vragen of klachten over de verwerking   

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen via email en waarin u aangeeft 

wat u precies wilt vragen/wijzigen of wilt opmerken. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook contact met Mariska van Lent opnemen en uw 

klacht aan haar kenbaar maken. Mochten dit niet het gewenste resultaat zijn, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy 

toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

8. Wijzigingen in Privacy statement  

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Mariska van Lent gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de 

ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mariska van Lent zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement 

om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken. Geadviseerd wordt om regelmatig het privacy statement te raadplegen, 

zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.  

 

Dit privacy statement is opgesteld op 1 juni 2020.  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

