
Privacy Verklaring

TAeemland, gevestigd aan de Ter Maatenlaan 30, 3931 WG in Woudenberg, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ta-eemland.nl

Harry Gerth

Ter Maatenlaan 30

3931 WG, Woudenberg

T: + 31(0)6 20538285

Harry Gerth, eigenaar van TAeemland, is de functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken 
via bovenstaande gegevens. TAeemland verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van 
diensten van TAeemland en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt:

• Psychisch en sociaal welbevinden

Dossiervorming

Harry Gerth houdt dossiers bij. Deze dossiers bevatten gegevens, aantekening/verslagen van intake 
(inclusief door cliënt ingevuld intakeformulier) en begeleidingsgesprekken. De dossiers worden 
digitaal opgeslagen. Deze gegevens worden behandeld volgens regels en wetgeving. Eenmaal per 
maand wordt een back-up gemaakt. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en kan een kopie 
krijgen van dit document.

Doel en grondslag op basis waarvan TAeemland persoonsgegevens verwerkt

• Om telefonisch of per email contact met je op te kunnen nemen
• Om diensten te kunnen verrichten
• Voor facturatie
• Voor het verstrekken van informatie en nieuwe aanbiedingen
• Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk om gegevens over de cliënt en diens 

begeleiding vast te leggen om de voortgang te kunnen bewaken.



Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

TAeemland/Harry Gerth bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld met in acht neming van wettelijke 
en fiscale bewaartermijnen.

TAeemland hanteert de volgende bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van 
persoonsgegevens:

• Personalia, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende de opleiding, 
het supervisie- en/of coachingstraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de 
nieuwsbrief te versturen, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en 
producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening 
uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke 
verplichtingen te voldoen.

• Personalia, adresgegevens en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke 
bewaartermijn van de Belastingdienst.

• Naam en e-mailadres worden bewaard voor informatieverstrekking en nieuwe aanbiedingen, 
totdat klant specifiek aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.

• Geboortedatum, geslacht en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden tot 2 jaar 
na beëindiging van de opleiding en/of het supervisie- en/of coachingstraject bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

TAeemland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

TAeemland verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit

 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TAeemland en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door 
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar info@ta-eemland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.



TAeemland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 
TAeemland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ta-eemland.nl


