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Mariska van Geffen, h.o.d.n. MEER GROEI Training en Coaching, gevestigd aan Swammerdamstraat 56 D, 
te AMSTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in 
deze privacyverklaring. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 
met uw gegevens om. 

1. Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

MEER GROEI Training en Coaching 
Mariska van Geffen (eigenaar en functionaris gegevensbescherming)  
Swammerdamstraat 56 d 
1091 RW  AMSTERDAM 
mariska@meergroei.org 

2. Persoonsgegevens 
MEER GROEI verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via 
e-mail, telefoon, SMS, WhatsApp of social media zoals LinkedIn, Instagram of Facebook. Daarnaast 
kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

MEER GROEI verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

• Naam, adres en woonplaats, geboortedatum en contactgegevens van de coachee; 

indien van toepassing aangevuld met: 

• Naam, contactpersoon en adresgegevens van de opdrachtgever / werkgever van de betrokkene; 

• Verslaglegging (persoonlijke aantekeningen van de coach) en correspondentie ten aanzien van 
de voortgang van de dienstverlening; 

• Verslaglegging van correspondentie anderszins; 

• Testuitslagen; 

• Gegevens over opleiding en professionele historie, zoals deze in het met MEER GROEI gedeelde 
intakeformulier of CV vermeld staan; 

•  Informatie over werk en privésituatie, gezondheid en leefstijl; 

3. Doeleinden 
De primaire doelstelling van het gegevensbestand is het kunnen beschikken over gegevens die 
noodzakelijk zijn voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van de aan MEER GROEI verstrekte 
opdrachten en haar dagelijkse bedrijfsvoering.  

De secundaire doelstelling van ons bestand is het in kaart brengen en houden van de potentiële 
opdrachtgevers ten einde nieuwe opdrachten te kunnen verwerven middels het onderhouden van 
contact met de betrokkene.  

Andere doeleinden zijn:  

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals de facturering en belastingaangifte ; 

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

• Marketing; 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
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4. Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeengekomen opdracht, 
dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat MEER GROEI hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. 
Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 

• De bescherming van haar financiële belangen; 

• De verbetering van haar diensten en de kwaliteit; 

• Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 

5. Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-contacten 
en/of geïnteresseerden 

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders en/of geïnteresseerden worden door MEER GROEI 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven via webprogramma’s zoals mailchimp 
en/of gerichte contacten via e-mail, telefoon, SMS en WhatsApp. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. 

6. Verstrekking aan derden 
Uit ons gegevensbestand worden geen gegevens aan derde verstrekt, tenzij:  

• dit voortvloeit uit een gerechtvaardigd belang van MEER GROEI zoals bijvoorbeeld t.b.v. 
kwaliteitsmetingen, of;  

• dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift, of;  

• dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;  

De vertrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift geheimhouding geboden is.  

Derden die voor hun taakuitoefening toegang hebben tot ons bestand zijn op gelijke wijze gehouden 
aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit document. 

7. Verstrekking en ontvangst van gegevens aan en van opdrachtgevers 
MEER GROEI verklaart dat:  

• indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over de betrokkene persoonsgegevens 
zijn in de zin van de AVG, deze gegevens worden behandeld met inachtneming van deze wet en 
andere wetgeving, waaronder de Wet Verbetering Poortwachter;  

• de door de opdrachtgever verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor 
ze zijn overgedragen;  

• dat MEER GROEI alle informatie over de betrokkene geheim houdt en dat hij zorg draagt dat 
deze informatie niet aan onbevoegde bekend wordt;   

• MEER GROEI verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor haar medewerkers en 
voor de bij of aan de uitvoering van haar werkzaamheden en bedrijfsvoering ingeschakelde 
derden of partners en dat deze plicht wordt nageleefd.  

• MEER GROEI zich houdt aan de bepalingen in haar Privacy Statement zolang dit, met 
inachtneming van wat is bepaald in de AVG, blijft gelden. 
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8. Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
MEER GROEI zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden 
die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  

Ten aanzien van persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) en contactgegevens (telefoonnummer en 
e-mailadres) geldt geen maximale bewaartermijn. 

9. Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang 
van uw persoonsgegevens. Daarom heeft MEER GROEI passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

10. Gebruik van cookies  
MEER GROEI behoudt zich het recht voor functionele en analytische cookies te gebruiken. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van 
jouw computer, laptop, tablet of smart phone. MEER GROEI kan cookies gebruiken met een puur 
technische functionaliteit. Zij zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om onze website goed te laten werken. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren.  

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om middels cookies de bezoeken aan onze website te 
analyseren op duur van het bezoek, welke pagina’s zijn bezocht, uit welke landen de bezoeken komen, 
et cetera. De hiervoor te gebruiken cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies. Je kunt je afmelden voor 
cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

11. Uw rechten 
U heeft het recht om MEER GROEI een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na 
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien 
daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen 
of af te schermen. 

Ook kunt u MEER GROEI verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar  
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
sturen naar: 

MEER GROEI Training en Coaching 
Mariska van Geffen 
Swammerdamstraat 56 d 
1091 RW  AMSTERDAM 
mariska@meergroei.org 

12. Klachten 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MEER GROEI, laat dit dan 
vooral aan ons weten.  

Mocht u er onverhoopt met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen 
bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 30, 
2594 AV Den Haag. Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. 
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13. Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 5 februari 2019 en voor het laatst aangepast op 15 februari 2019.  

MEER GROEI kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website  
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte 
blijft van wijzigingen. 

Door ondertekening van deze verklaring bevestigt Coachee kennis te hebben genomen van de wijze 
waarop door de coach wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze 
verklaring omschreven en geeft toestemming aan de Coach voor het bijhouden van het Coachdossier. 

 

Naam: 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 


