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Privacyverklaring 
 
Jackie van der Kroft training en coaching, gevestigd aan de Westerweg 156, 1906 EN Limmen, 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 34354764, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en tevens 
Functionaris Gegevensbescherming van Jackie van der Kroft training en coaching. Zij is te 
bereiken via info@jackievanderkroft.nl. Jackie van der Kroft training en coaching zal te allen 
tijde uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens respecteren.  
 
Persoonsgegevens  
Jackie van der Kroft training en coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
- Voor- en achternaam  

- Telefoonnummer  

- E-mailadres 
 
Jackie van der Kroft training en coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van 
de trainings-, coaching- en/of adviestrajecten.  
 
Jackie van der Kroft training en coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.  
 
De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens zullen 
hierbij worden gehanteerd:  
- Intakeformulieren: uiterlijk 1 jaar na afronding van training, coaching- of adviestraject 

- Assessment tools zoals de Intercultural Readiness Check en de Feedback Profiler: uiterlijk 1 jaar 
na afronding van training, coaching- of adviestraject 

- Deelnemerslijst: uiterlijk 1 jaar na afronding van training, coaching- of adviestraject. 
 
Jackie van der Kroft training en coaching verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit 
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij inzet van een collega-trainer 
en/of een trainingsacteur, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  
 
Te allen tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Dit kunt u aangegeven aan de Functionaris Gegevensbescherming van Jackie van 
der Kroft training en coaching via info@jackievanderkroft.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Mocht u gebruik willen maken van uw recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de 
gegevensverwerking, kan dat via info@jackievanderkroft.nl.  
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Contactgegevens  
Jackie van der Kroft training en coaching 
T.a.v. Jackie van der Kroft 
Westerweg 156 
1906 EN, Limmen 
info@jackievanderkroft.nl 
www.jackievanderkroft.nl 
0031(0) 6 15823786 
 
Cookies en beveiliging   
Jackie van der Kroft training en coaching gebruikt op de website alleen functionele cookies, en 
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en die alleen noodzakelijk zijn voor 
de technische werking van de website en het gebruikersgemak.  
 
Door Jackie van der Kroft training en coaching wordt de bescherming van uw persoonsgegevens 
serieus genomen.  De volgende passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:  
- Beveiligingssoftware: o.a. een virusscanner en firewall 

- TLS: (persoons)gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, 
verzoek ik u contact op te nemen via info@jackievanderkroft.nl.  
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