
 

 

PRIVACY VERKLARING SPIES&SPREKEN 
 
spies&spreken — Lindenlaan 31 d — 6584 AG Molenhoek (hierna: spies&spreken) hecht veel 
waarde aan je privacy. In onze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij 
verzamelen, waarom we ze nodig hebben, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat we met je 
gegevens doen en hoe jij ons kunt benaderen als je hier vragen over hebt. 
 
spies&spreken gebruikt de persoonlijke gegevens die je invult bij een aanmelding voor een 
training/coaching of masterclass via www.spiesenspreken.nl en uit de vragenlijst welke ter 
voorbereiding van de coaching/training/masterclass wordt ingevuld. Om ons werk uit te 
kunnen voeren gebruiken we alle persoonsgegevens welke je aan ons verstrekt: NAW 
gegevens, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, functie, bedrijf, etc. 
 
spies&spreken gebruikt je gegevens voor: 
- het opnemen en onderhouden van contact 
- voor het sluiten van een overeenkomst van opdracht 
- het opstellen van je factuur 
- het voorbereiden en uitvoeren van je training/coaching/masterclass 

 
spies&spreken registreert geen bijzondere persoonsgegevens. Alle bijzondere 
persoonsgegevens welke tijdens ons werk ter sprake komen worden niet vastgelegd. 
 
spies&spreken bewaart een emailarchief zolang als het nodig is of redelijk is om je te helpen 
en van dienst te zijn. Om aan onze fiscale verplichtingen te kunnen voldoen worden je 
persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard. 
 
spies&spreken zal je gegevens verder alleen gebruiken als je daar toestemming voor hebt 
gegeven. Bijvoorbeeld door aan te hebben gegeven op ons evaluatiekaartje dat je onze 
nieuwsbrief wilt ontvangen. 
 
spies&spreken werkt samen met de volgende partijen: 
- INTS Automatisering (Flessestraat 36, 6666 CR in Heteren), voor de hosting van onze 

website en emailarchief. 
- Rikjo Administratie vof (Kloosterstraat3a,  6562 AT Groesbeek) voor onze boekhouding. 
- JourSupport (Zijpendaalseweg 47, 6814 CC in Arnhem) voor onze backoffice. 

 
Je hebt het recht om je gegevens die we bewaren op te vragen, te laten veranderen of te 
laten verwijderen. 
Je kunt ons mailen op info@spiesenspreken.nl of bellen op 024 845 48 66. 
 


