
  

  

  

  

Privacyverklaring   1   juli   2020   
  

● Adviesbureau   Falke   &   Popeyus   (F&P)   was   vanaf   september   1996   een   
Vennootschap   onder   Firma.   
De   twee   vennoten   waren   Marie   José   Falke   (06   5465   1216)     
en   Guido   Popeijus   (06   5422   1951).   
Vanaf   1   juli   is   Falke   &   Popeyus   de   eenmanszaak   van   Guido   Popeijus.   
Marie   José   Falke   blijft   als   adviseur   hierbij   betrokken.     

● F&P   is   gevestigd   aan   de   Schonenbergsingel   34,   6881NS,   in   Velp   (Gld).     
● F&P   gebruikt   contactgegevens   van   cliënten   en/of   opdrachtgevers,   om   een   

opdrachtbevestiging/contract   en/of   nota   te   kunnen   sturen   (per   mail).   
           Telefonisch   contact   of   whatsapp   verkeer   kan   plaatsvinden   om   de   voortgang   van   

begeleidingstrajecten   tussen   coach   en   cliënt   te   bespreken.   
● De   persoonsgegevens   worden   uitsluitend   gebruikt   door   Guido   Popeijus   en   

Marie   José   Falke   en   worden   niet   gedeeld   met   derden.   
● De   persoonsgegevens   worden   opgeslagen   gedurende   de   termijn   van   de   

begeleiding.   Naam,   telefoonnummer,   mailadres   en   (indien   van   toepassing),   
naam/vestigingsplaats   van   de   werkgever,   worden   nadien   voor   maximaal   5   jaren   
bewaard.   

● Coachees   en/of   opdrachtgevers   hebben,   indien   gewenst,   inzage   in   hun   
gegevens.   Bovendien   hebben   zij   het   recht   om   die   te   rectificeren   of   door   F&P   te   
laten   wissen.   

● Cliënten/opdrachtgevers   hebben   het   recht   om   tegen   de   verwerking   van   hun   
persoonsgegevens   bezwaar   te   maken.   

● Ondanks   het   feit   dat   de   persoonsgegevens   met   toestemming   van   de   betrokkenen   
door   F&P   verkregen   zijn,   heeft   de   cliënt/opdrachtgever   steeds   het   recht   om   
deze   toestemming   in   te   trekken.   

● Cliënt/opdrachtgever   heeft   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Autoriteit   
Persoonsgegevens.   

● De   noodzaak   tot   het   verstrekken   van   de   persoonsgegevens   door   
cliënt/opdrachtgever,   vloeit   voort   uit   de   wens   om   een   wederzijds   contract   af   te   
sluiten.   Zonder   contractuele   overeenkomst   kan   er   door   F&P   geen   begeleiding   
van   cliënten   verzorgd   worden.   

● In   het   contact   tussen   F&P   en   cliënt/opdrachtgever   is   er   nergens   sprake   van   
geautomatiseerde   besluitvorming   of   profilering.     
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