
PRIVACYVERKLARING 
 

 
 

Disclaimer: Van Poppel Consultancy behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder daar klanten, 
prospects, trainees en coachees, leveranciers en andere relaties van op de hoogte te stellen. Wijzingen zichtbaar 
doorgevoerd via dit document zijn dan ook afdoende. 

 

Van Poppel Consultancy verleent diensten waarbij, ten behoeve van de professionele uitvoering van die 
diensten, privacygevoelige data oftewel persoonsgegevens worden verwerkt.  

Van Poppel Consultancy hecht grote waarde aan zorgvuldige omgang met persoonlijke data, en via deze 
privacyverklaring stellen wij je op de hoogte op welke wijze vormgegeven wordt aan de Europese GDPR 
wetgeving hieromtrent alsook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Dit betekent o.m. dat Van Poppel Consultancy 

 duidelijk vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 

 onze verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor 
legitieme en op aanvraag kenbaar te maken doeleinden; 

 je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
waarin die toestemming is vereist; 

 passende beveiligingsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen 
van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

 je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren 
of te verwijderen.   

Van Poppel Consultancy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen 
wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.  

Gebruik van persoonsgegevens 

Van Poppel Consultancy verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: 

Categorie:  Specificatie:       

NAW gegevens  Voor- en achternaam.      
Contactgegevens  E-mailadres en telefoonnummer. 
Overige    Geslacht, leeftijd.  

Data verkregen via (online)vragenlijsten, interviews, observatie of andersoortige 
assessments / metingen noodzakelijk voor de professionele organisatievoering en 
uitvoering van diensten door Van Poppel Consultancy.  
Bankgegevens indien sprake is van een klantrelatie met particulier. 
 

Doelen verwerking persoonsgegevens 

Van Poppel Consultancy verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor diverse doeleinden: 

 Goede en efficiënte dienstverlening 

 Informeren van klanten en prospects 

 Onderhoud contact klanten en prospects 

 Verbeteren dienstverlening 

 Factureren en ontvangst betalingen en nemen incassomaatregelen 

 Marketing 

 Administratie 

 Handelen naar  wettelijke verplichtingen 

 Voering van geschillen 
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Grondslagen 

Van Poppel Consultancy verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een 
overeengekomen opdracht, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verwerkt Van 
Poppel Consultancy persoonsgegevens voortkomend uit deze gerechtvaardigde belangen: 

 Efficiënte organisatievoering 
 Kwaliteitsverbetering eigen dienstverlening 
 Bescherming en beveiliging van systemen en data 

Verstrekking aan derden 

Van Poppel Consultancy werkt mogelijk samen met andere organisaties/bedrijven. Van Poppel Consultancy zal 
nooit persoonlijke gegevens delen met derden tenzij dit in onderling overleg is afgestemd met de klant om 
derden in te schakelen bij het uitvoeren van opdrachten als. Bij sommige diensten werkt Van Poppel 
Consultancy altijd samen met bepaalde partijen. Met deze partijen, waaraan Van Poppel Consultancy dezelfde 
eisen stelt als aan de eigen organisatie en de conform de tussen klant en Van Poppel Consultancy 
overeengekomen doeleinden, heeft Van Poppel Consultancy verwerkersovereenkomsten gesloten.  

M.b.t. diensten van “The Lab of Life” werkt Van Poppel Consultancy samen met The Lab of Life en worden 
persoonsgegevens onderling gedeeld t.b.v. efficiënte en conform de met de klant gemaakte afspraken 
overeengekomen dienstverlening. Deze persoonsgegevens betreffen naam, e-mailadres , leeftijd, geslacht, 
werkgever, en de data afkomstig van antwoorden op vragen uit de bij de dienstverlening horende voor- en 
nametingen (schriftelijk en/of online). Persoonsgegevens worden veilig bewaard zolang dit wenselijk of 
noodzakelijk is t.b.v. continuering van een bestaande klantrelatie of wanneer dit  wettelijk verplicht is. 

T.b.v. administratie en communicatie-  en beveiligingsdoeleinden maakt van Poppel Consultancy gebruik van 
diverse internetdiensten, e-maildiensten, financiële en administratieve diensten en beveiligingsdiensten van 
verschillende bedrijven. Deze betreffen Microsoft , Android, LinkedIn, Meet-up, Wordpress, Google, Bluemail, 
Hostnet.nl, Youtube, Norton, RN Accountants, Rabobank, Snelstart en AGN. Het is mogelijk dat (een deel van) 
persoonsgegevens wordt gedeeld door/met deze organisaties, maar enkel en alleen waar dit noodzakelijk is 
voor efficiënte en gerechtmatigde uitvoering van opdrachten, streven naar voornoemde legitieme doeleinden 
of waar Van Poppel Consultancy vanwege rechtswege hiertoe verplicht wordt gesteld.  Van Poppel Consultancy 
verwijst  voor meer informatie en inzage in de privacyverklaringen van bovengenoemde  organisaties graag 
door naar de door deze organisaties opgestelde privacyverklaringen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER  

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. 
Van Poppel Consultancy gebruikt t.b.v. haar dienstverlening diverse social media waaronder 
LinkedIn, Meet-up en Google+ alsook andere Googlediensten en diensten van derden. Jouw 
gegevens kunnen door deze derden buiten de EU worden verwerkt of opgeslagen. Van Poppel 
Consultancy werkt daartoe enkel samen met diensten van organisaties die aantoonbaar voldoen aan 
de binnen de EU geldende wetten en regels o.g.v. privacy.  

Opslag en beveiliging persoonsgegevens 

Van Poppel Consultancy bewaart persoonsgegevens zo lang dit voor de uitvoering van de overeengekomen 
dienstverlening noodzakelijk en/of wenselijk is, of zolang Van Poppel Consultancy hiertoe wettelijk verplicht is. 
Ten behoeve van beveiliging van persoonsgegevens zijn diverse technische en organisatorische maatregelen 
getroffen. Zo zijn computers, netwerk en verbindingen goed beveiligd, alsook regelmatig gecontroleerd en ge-
update. 
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Website 

Van Poppel Consultancy voert de website www.vanpoppelconsultancy.nl welke primair wordt gebruikt als 
informatieportaal. Een bezoeker kan beslissen persoonsgegevens te delen via deze website bijv. t.b.v. een 
informatieaanvraag, contactlegging, feedback of referentie. Bij schriftelijke of mondelinge (vastgelegde) 
referenties wordt altijd om toestemming tot gebruik van en plaatsing op website en/of andere platforms 
gevraagd aan de referent. De website van Van Poppel Consultancy maakt verder op geen enkele wijze gebruik 
van geautomatiseerde beslissingen of acties. Websitebezoek of surfgedrag wordt niet getrackt. 

Op de website kan Van Poppel Consultancy links naar andere websites van andere organisaties plaatsen, 
bijvoorbeeld naar websites van partners of andere relaties. Van Poppel Consultancy is niet verantwoordelijk 
voor de correcte invulling en uitvoering van Wet Bescherming Persoonsgegevens van deze organisaties. 

De website kan Van Poppel Consultancy integreert video´s van YouTube en mogelijk toekomstige andere 
leveranciers van foto- en/of videodiensten. Het kan zijn dat deze organisaties de op de website van Van Poppel 
Consultancy geplaatste video´s koppelt  aan het gebruikersprofiel en IP-adres van de websitebezoeker . Voor 
meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door YouTube en/of andere leveranciers van 
foto- en/of videodiensten, verwijst Van Poppel Consultancy door naar de privacyverklaringen van betreffende 
organisaties.  

Standaardtermijn voor het verwijderen van de gegevens 

Van Poppel Consultancy hanteert de door wetgever opgestelde wettelijke bewaartermijnen voor 
persoonsgegevens. Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig 
verwijderd. Voor zover de gegevens hier niet door betroffen zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd als 
de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden niet meer van toepassing zijn. Voor zover deze 
privacyverklaring geen andere, afwijkende bepalingen bevat met betrekking tot het opslaan van gegevens, 
worden de door ons verzamelde gegevens door ons zolang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor 
ze zijn verzameld. 

Overig gebruik van gegevens en wissen van gegevens 

Verdere verwerking of gebruik van persoonsgegevens vindt alleen plaats als een wettelijk voorschrift dit 
toestaat of als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van de gegevens. In geval van 
verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen 
we voorafgaand aan de verdere verwerking toestemming vragen en informeren over deze andere doeleinden, 
alsook andere mogelijk relevante informatie verstrekken. 

Recht op inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens 

Eenieder van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door Van Poppel Consultancy kan een verzoek doen 
(schriftelijk of per e-mail en met verificatie middels identiteitsbewijs) om deze in te zien, door te laten sturen 
aan een andere organisatie, te rectificeren of te wissen. Ook kan verzocht worden een eerder afgegeven 
toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.   

Contactgegevens 

Organisatie: Van Poppel Consultancy  Adres: Nemerlaerhof 194, 5709 NN Helmond 
E-mail:  info@vanpoppelconsultancy.nl  KvK: 17181867 0000 
Telefoon: + 31 6 3863 0893    BTW nr: NL 1657.97.228.B.01 

 
Contactpersoon: Bas van Poppel  

http://www.vanpoppelconsultancy.nl/
mailto:info@vanpoppelconsultancy.nl

