
                      Privacyverklaring 

 

Unitrip coaching, gevestigd aan Atoomweg 6B te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

www.unitripcoaching.nl 

Atoomweg 6b, 9743 AK te Groningen, 06 22240530 

Floor Schut is de Functionaris Gegevensbescherming van Unitrip coaching, te bereiken via 

info@unitripcoaching.nl 

 

Persoonsgegevens die Unitrip coaching verwerkt 

Unitrip coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of 

omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de 

persoonsgegevens die ik verwerk: 

– Voor- en achternaam 

– Geboortedatum 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mail adres 

– Bankrekeningnummer 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt , bijvoorbeeld tijdens de gesprekken van een 

loopbaantraject.  

 

Waarom Unitrip coaching gegevens nodig heeft 

Unitrip coaching verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

o Het opstellen van de overeenkomst aan het begin van een loopbaantraject 

o Het afhandelen van uw betaling 

o Het versturen van werkopdrachten via de mail 

o Via email of telefoon contact kunnen leggen ivm afspraken etc. 

 

 

 

 

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


Bewaartermijn persoonsgegevens 

Unitrip coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn(en) is 3 jaar. 

 

Betaalgegevens worden 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te 

kunnen voldoen. 

 

De overeenkomst 

Voor aanvang van een loopbaantraject of een training wordt samen met de u een overeenkomst 

vastgesteld en ondertekend volgens de richtlijnen van de AVG. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Unitrip coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u 

opvragen via info@unitripcoaching.nl.  

U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 

te maken. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u, 

een ander of door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid of 

heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd 

verzoek naar info@unitripcoaching.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw 

identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine 

Readable Zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  

 

Beveiliging 

Unitrip coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@unitripcoaching.nl 
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