
 

Privacybeleid NOA ontwikkeling & authenticiteit 
 
NOA ontwikkeling en authenticiteit begeleidt, coacht en adviseert. 

Thema’s daarbij zijn 
- leiderschapsontwikkeling 
- persoonlijke ontwikkeling 
- organisatieontwikkeling 
- coaching onderwijsmedewerkers 
- professioneel communiceren 
- teambuilding 
- cultuuronderzoek- en ontwikkeling 
- ontwikkeling van visie en leiderschap 
- conflicthantering 
- interim management 

 
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten:  

- Welke gegevens we verzamelen.  
- Waarom we deze gegevens verzamelen.  
- Hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van NOA Ontwikkeling & authenticiteit 
(omwille van de leesbaarheid van dit document in het vervolg als NOA omschreven). 
NOA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.  
 
Door gebruik te maken van onze website en diensten geeft u aan het privacy beleid te 
accepteren. 
NOA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en site en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt 
behandeld. 
 
 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 
 

Bij gebruik van onze website 

Onze website houdt geen gegevens bij. 
 
 
Bij gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om een minimum aan 
gegevens te verstrekken, nl 

- telefoonnummer 
- emailadres 

 
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden 
opgeslagen in een beveiligde omgeving. 



 
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschikken. 
 
Wij maken verslagen van de bijeenkomsten die we met klanten onderhouden. Zo kunnen 
we beter de continuïteit en kwaliteit van onze diensten garanderen. 
Deze verslagen worden vijf jaar bewaard in en beveiligde omgeving. Daarna worden deze 
vernietigd. 
 
Indien wenselijk worden de verslagen aan de klant gemaild via een beveiligde omgeving. 
Wij versleutelen de verslagen die privégegevens bevatten en gemaild worden. 
 

 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en 
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde 
omgeving NOA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren 
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 

 

Cookies 

Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze 
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 

 

Derden 

De inhoud van de verslagen worden alleen met derden gedeeld wanneer de klant daar 
schriftelijk toestemming voor geeft en daarbij vermeldt aan wie het verslag gemaild kan 
worden. 
 
Wij zullen de gegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden te beschikking 
stellen. 
Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 



 
 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring wordt toegepast op het gebruik van en de mogelijkheden van 
onze website en onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze 
site en diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom 
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van  
- alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt ; 
- of de verslagen van onze bijeenkomsten. 

 

 

Cookies uitzetten 

Wij houden op onze website geen cookies bij. 

We wijzen u alsnog op de mogelijkheid om binnen uw eigen ict-omgeving de cookies uit 
te zetten. 

 

Datalekken 

Datalekken worden  
- binnen 72 uur gemeld aan de klant (evt. opdrachtgever) en worden gemeld bij de 

Authoriteit Persoonsgegevens; 
- gearchiveerd in een beveiligd document. 

 

In ons Datalekregister wordt 
- het datalek omschreven; 
- de gevolgen van het datalek omschreven; 
- de maatregelen die wij hebben genomen rondom het datalek omschreven. 

 
 
 

Verwerkingsovereenkomst 

Bij aanvang van onze werkzaamheden stellen we een offerte op. Deze offerte geldt als 
onze verwerkingsovereenkomst. Door het tekenen van onze offerte gaat u akkoord met 
ons AVG-beleid. 



 
 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wanneer u vragen heeft 
over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: 

NOA 
Kerkstraat 57 
4926CV Lage Zwaluwe 
06-30 702 705 
info@noa-advies.nl 
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