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Privacy Statement 
 
Wie zijn wij? 
Dit is de Privacy Statement van De Mensketiers. De Mensketiers zijn actief op het gebied van 
organisatie- en zingevingsvragen. 
Onze contactgegevens zijn: 
Telefoon:          +31 6 43979104 
E-mail:               contact@mensketiers.nl 
Website:            www.mensketiers.nl 
Postadres:        Sparrenlaan 30, Doorn 
KvK nummer: 76219305 
BTW nummer: NL860549689B01   
Rekeningnummer: NL70TRIO0788806270 
 
Duidelijkheid over uw privacy 
Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring 
leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens 
delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document 
nog vragen? Neem dan contact met ons op. In het kort komt het er op neer dat we ons best doen om 
zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met dat wat u met ons deelt.  
 
1.         Soorten gegevens 
1.1       Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: 
Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. 
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat. 
Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever. 
Verslagen van consulten, (team)sessies, coachingsgesprekken en notulen. 
  
2.         Doelen van de verwerking van gegevens 
2.1       Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze 
dienstverlening: 
Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten. 
Het beheren van onze relatie met (potentiele) klanten  
Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand. 
Het sluiten en/of uitvoeren van overeenkomsten. 
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
3.         Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 
3.1       Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens: 
Het uitvoeren van een overeenkomst m.b.t. coaching, (proces)begeleiding, organisatieadvies, 
projectmanagement. 
Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust met name op grond van fiscale 
wetten. 
 
4.         Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 
4.1       Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Gegevens die wij 
noodzakelijkerwijs  nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie 
of overeenkomst. 
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4.2       Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de 
wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 
5.         Informatie, wijziging en bezwaar 
5.1       U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt 
altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen: 
Of wij uw persoonsgegevens verwerken. 
De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 
Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. 
Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 
Beperking van uw persoonsgegevens. 
Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens. 
Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek. 
 
6.         Beveiliging van uw gegevens 
6.1       Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw 
persoonsgegevens tegen te gaan. 
 
7.         Verstrekken van gegevens aan derden 
7.1       Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als 
u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of 
een rechterlijke uitspraak.  
7.2       Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de te verlenen diensten aan u 
verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan door ons, na uitdrukkelijke toestemming van u, in 
te schakelen deskundigen. 
 7.3       Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, 
doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit 
leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten. 
 
8.         Klachtrecht 
8.1       Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan 
met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.   
8.2       U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
9.         Wijzigingen van de Privacy Statement 
9.1       Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website 
vindt u steeds het meest actuele statement. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 31 augustus 
2019. 
  
Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement. 
U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen twee 
weken. De contactgegevens zijn: 
Telefoon:        +31 6 43979104 
E-mail:            contact@mensketiers.nl 
Website:          www.mensketiers.nl 
Postadres:       Sparrenlaan 30, Doorn       
 
Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Dit laten wij u dan 
gemotiveerd weten. 
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