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Je bezoekt de website www.amarprem.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je eventueel een
verzoek tot contact via het online contractformulier. Daarbij laat je online sporen na en/of
persoonlijke gegevens achter. Tijdens het volgen van een coachtraject bij Amar Prem Coaching l
Training l HR (hierna: Amar Prem) of contacten omtrent interim opdrachten, worden er ook gegevens
van je verzameld en bewaard. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Amar Prem. Door gebruik te maken van deze
website en/of onze diensten geef je aan het privacy beleid te accepteren. Op deze pagina laten wij je
weten welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens
verzamelen.
Amar Prem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Waarom Amar Prem gegevens nodig heeft
Amar Prem verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je
daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je
dat verzoekt of wanneer je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Amar Prem gebruikt je persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans vanwege een coachtraject of interim opdracht bij Amar
Prem.
Het gebruik van verzamelde gegevens door Amar Prem
Communicatie
Wanneer je je aanmeldt via het contactformulier vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om je antwoord te geven op je vraag aangaande coaching, training
of HR en om met elkaar in contact te treden.
Wanneer je e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij zullen
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.
Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet: de gegevens van bestaande coachees en klanten worden niet langer bewaard dan twee
jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële klanten worden
niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een
uitzondering: net zoals elke onderneming is Amar Prem wettelijk verplicht haar administratie,
inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden en hoe wij gegevens beveiligen
We delen je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze afspraken met jou en om
te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld onze verplichting naar de fiscus t.a.v.
tenaamstelling op facturen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor bescherming van jouw gegevens.
We verkopen je gegevens niet aan derden.
Amar Prem neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De computers/apparatuur en de programma’s waarmee we werken zijn voorzien van
de nodige beveiligingsmaatregelen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@amarprem.nl
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het
gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze
diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amar Prem. Je hebt ook het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amarprem.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij 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. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op je verzoek. Tenslotte willen wij 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/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem ook dan contact op via:
Amar Prem Coaching l Training l HR
Milou Heeren
Jacob van Ruisdaelhoek 30
4907 PN OOSTERHOUT NB
E-mail: info@amarprem.nl

