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Inleiding  
Bureau De Blauwe Uil begeleidt mensen en teams bij het hervinden van hun eigen koers in. 

Dat kan via diverse diensten, waaronder individuele coaching, teamcoaching, workshops en 

korte trainingen, intervisiebegeleiding en creatieve expressielessen. Om goede begeleiding 

te bieden heeft De Blauwe Uil gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je hoe ik met 

jouw persoonlijke gegevens omga en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan 

aangeven.  

 

Doel bewaren persoonsgegevens  

Bureau De Blauwe Uil gebruikt je naam, telefoonnummer, adres- en emailgegevens voor het 

uitbrengen van offertes, facturering en communicatie gedurende de dienstverlening. En om 

je op de hoogte te brengen van nieuwe diensten en interessante informatie.  

Jouw gegevens worden alleen verzameld als jij contact opneemt met Bureau De Blauwe Uil 

via de website, mail of telefoon. Alleen de benodigde gegevens worden gevraagd, om jou 

een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.  

 

Afhankelijk van de dienstverlening deel je meer persoonlijke gegevens met Bureau De 

Blauwe Uil. Bijvoorbeeld uitkomsten van testen of verslagen van coachingsgesprekken.  

 

Opslag gegevens  
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard op een beveiligde omgeving. Bureau  

 

De Blauwe Uil deelt jouw persoonlijke gegevens niet met andere organisaties, behalve met 

jouw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit verplicht wordt door de wet.  

Het is wel van belang te vermelden dat als je de website van Bureau De Blauwe Uil bezoekt 

hiervan gegevens worden bijgehouden door het hostingbedrijf. Deze gegevens zijn anoniem, 

dus niet te herleiden naar jouw persoon.  

 

Jouw rechten  
Als je een dienst bij Bureau De Blauwe Uil afneemt, kan je een verzoek per e-mail indienen 

om je persoonlijke gegevens in te zien en deze te laten wijzigen als deze onjuist zijn. Als je niet 

wilt worden benaderd met informatie over nieuwe diensten van Bureau De Blauwe Uil kan je 

me hiervan per email op de hoogte stellen. Ik zal je dan niet meer benaderen met die 

informatie.  

Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bureau De Blauwe Uil 

laat het me dan weten. Mijn contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.  

Mocht je vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van jouw vraag of klacht, dan kan 

je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Els van Dam 

Bureau De Blauwe Uil  

els@bureaudeblauweuil.nl 

06 21 47 19 04  
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