
Privacy verklaring  

 
Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust 
persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit: 

• welke gegevens we verzamelen; 
• waartoe we dat doen; 
• hoe we ermee omgaan; 
• hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen. 

Welke gegevens verzamelen we? 

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. 
Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen. 

• Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres. 
• Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je mailadres. 
• Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of 

mailadres. 
• Wanneer je je wil aanmelden voor training en/of coaching, vragen we je het aanmeldformulier in 

te vullen. Daarop laat je persoonlijke informatie achter, bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en 
aanleiding voor het aanmelden voor de training/coaching. 

• Wanneer je je definitief aanmeldt voor training/coaching, ben je verplicht om je voor- en 
achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te 
geven. 

• Wanneer je gebruikt maakt van coaching/een training vragen we je om voorbeelden te geven 
van situaties uit je werk of uit je privésfeer. Je bent nooit verplicht hierop te antwoorden. 

• Wanneer je gebruikt maakt van coaching bij School for Human Skills, bewaren we jouw naam, e-
mailadres en telefoonnummer voor het bijhouden van coachingsuren t.b.h. certificering bij 
International Coaching Federation. 

 
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. Op onze website 
gebruiken we geen like-buttons die je gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook. 

Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens? 

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze trainingen en opleidingen. We 
hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod 
aansluit bij je leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. 

We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen. 

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens? 

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen 
met andere als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke 
plichten. We delen je gegevens met: 

- Box 2 Belastingadviseurs. Zij handelen onze financiële administratie af. 
- Cookies op de website worden verzorgd door Google. Zie de paragraaf ‘Cookies’.  
- International Coaching Federation. Zij kunnen vragen om ons coachingslogboek t.b.h. onze 

certificering.  

Met al deze partijen hebben we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat 
ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. 



Privacy verklaring  

 
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met 
adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

Cookies 

De website van School for Human Skills maakt alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken 
op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser 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.  

Op deze website worden cookies geplaatst door derden:  

Cookie: Google Analytics. 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.  
Bewaartermijn: 2 jaar.  

Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het delen van gegevens vanuit Google Analytics 
is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google 
Analytics- cookies en het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd. 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken 
het voor je in orde. 

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens 
en/of een klacht indienen bij de Geschillen Commissie. 

Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je. 

School for Human Skills 
Stadserf 2 
4811 XS Breda 
Kvk 71586415 
hello@schoolforhumanskills.nl 
06-45432051 

 


