
Privacy beleid Adam Adventure Coaching 
 

Adam adventure coaching is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. In onze 

bedrijfsvoering zien wij erop toe dat uw privacy wordt beschermd. Op deze pagina laten wij u zien 

hoe wij omgaan met uw gegevens, waarom wij gegevens verzamelen en hoe wij ons hiermee 

verbeteren.  

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten en het website gebruik van Adam adventure 

coaching. U dient zich ervan bewust te zijn dat Adam adventure coaching niet verantwoordelijk is 

voor het privacybeleid van andere sites, bronnen en organisaties. Wij doen er alles aan om uw 

privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Adam adventure 

coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder AVG 

(algemene verordening gegevensbescherming). Door gebruik te maken van deze website en/of onze 

diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.  

Wat doen wij ieder geval: Wij verwerken uw persoonsgegeven in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en types van persoonsgegevens worden verder 

beschreven in dit beleid. De verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel die 

gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinde waarvoor de worden verwerkt. Wij zullen u 

uitdrukkelijk om toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere 

partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer hier 

een overeenkomst voor getekend is. De gegevens die u aan ons geeft worden enkel in noodzakelijke 

gevallen zonder overleg verstrekt aan derde. Hierbij te denken aan ziekenhuispersoneel na een 

ongeval of aan de politie in kader van een onderzoek. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard 

dan noodzakelijk. 

We controleren regelmatig of we voldoen aan dit privacybeleid. Indien u na het doornemen van ons 

privacybeleid, of over het algemeen nog vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via de 

contactgegevens die te vinden zijn op: 

www.Adamadventurecoaching.nl 

 

Gebruik van verzamelde gegevens door Adam Adventure Coaching 
Diensten 

Bij aanmelding voor onze diensten vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze 

gegevens worden gebruikt om contact met u te maken, de dienst uit te kunnen voeren en informatie 

betreft het coaching- programma te versturen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde 

server. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. Onze coaches zijn verplicht om vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  

http://www.adamadventurecoaching.nl/


Communicatie 

Het is mogelijk dat wij e-mails en of andere berichten die naar ons worden verzonden bewaard 

worden. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die relevant zijn voor bepaalde situaties of 

andere organisatie waar u toestemming voor heeft gegeven gegevens uit te wisselen. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Tevens deze gegevens worden niet gecombineerd 

met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Verwerking van persoonsgegevens van dienstnemende deelnemers 
Persoonsgegevens van de deelnemers worden door Adam adventure coaching gebruikt ten behoeve 

van de volgende doelstelling(en): 

Kennismaking 

Om contact met desbetreffende deelnemers te leggen en een goed beeld te krijgen wat de hulpvraag 

is, vragen wij op de volgende gegevens:  

- Achternaam 

- Roepnaam 

- Leeftijd  

- Geslacht 

- Telefoonnummer 

- Email adres 

- Deelnemers zijn vrij om eventuele extra informatie te verlenen 

Noodgevallen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: omdat wij voornamelijk buiten werkzaam zijn en met 

divers outdoor attributen werken, zijn wij ervan bewust dat het niet uitgesloten is dat deelnemers 

zich kunnen verwonden. Wij vragen hierom de volgende persoonsgegevens naast de 

persoonsgegevens die wij al hebben: 

- Telefoonnummer van huisarts 

- Geboortedatum 

Betalingsvergoeding 

- Zorgverzekering nummer 

- BSN nummer 

Deze persoonsgegevens worden enkel de duur van het traject opgeslagen en betaling is volbracht. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van tevoren duidelijk 

hiervoor toestemming hebben verkregen. Enkele persoonsgegevens worden verwerkt voor 

boekhoud doeleinde. Deze zullen enkel voor boekhouding worden gebruikt en niet verder worden 

verspreid. Gegevens kunnen worden ingezien door de coaches die werken met desbetreffende 

deelnemers.  

Cookies 
Browsers zijn vaak standaard ingesteld om cookies te accepteren of te bewaren. Zelf kunt u opnieuw 

instellen om alle cookies te weigeren. Het is mogelijk dat niet alle functies op de website of service 

op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.  



Sociaalmedia en beeldmateriaal 
Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en filmpjes worden gemaakt van deelnemers. Er wordt 

toestemming gevraagd van deelnemers om dit beeldmateriaal vervolgens zichtbaar te maken op de 

website en sociaalmedia. Mocht er tevens beeld materiaal zijn waar u op staat en bezwaar tegen 

heeft, dan horen wij dit graag van u. Wij kunnen echter niet voorkomen, dat anderen deelnemers 

beeldmateriaal maken en publiceren.  

 Rechten  
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of van u 

direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan het 

verzoek. Wanneer wij de door u toestemming gegeven gegevens verwerken, dan heeft u altijd het 

recht deze toestemming in te trekken. Wanneer er klachten zijn over de verwerking van de 

persoonsgegevens wordt u verzocht spoedig contact met ons op te nemen. Daarbij heeft u altijd het 

recht en klacht in te dienen bij het (AP) Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


