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Privacyverklaring  
 

Inleiding  

LifeAct is zowel gericht op particuliere als op bedrijfscoaching. Om overzicht te houden van relevante 

doelgroepen houdt LifeACt een beperkt klanten- en prospectbestand bij. Dit Privacy Statement is van 

toepassing op de verwerking van de door relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: 

Persoonsgegevens).  

Wat gebeurt er met je gegevens? Via formulieren op de website van LifeAct, als je informatie 

aanvraagt of je inschrijft voor een workshop, accreditatie of training, kunnen wij je 

persoonsgegevens vragen. Dit doet LifeACt ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze 

activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met 

ons in contact treedt. LifeAct kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, hoogst genoten opleiding en factuurgegevens. We 

kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via social media met ons deelt, als je ons liked of 

contact met ons zoekt, of als je een visitekaartje aan ons afgeeft.  

In aanvulling op de persoonsgegevens die jezelf verstrekt aan LifeAct, kunnen wij gegevens 

verzamelen, vastleggen en verwerken zodat wij kunnen bieden wat je nodig hebt. Het gaat hierbij om 

gegevens die nodig zijn voor coachtrajecten, het versturen van een link om de ACT- Meting te maken  

of om een rapportage te kunnen uitdraaien. Daarnaast kunnen je gegevens worden gebruikt in team- 

organisatierapportages. Soms worden Persoonsgegevens door LifeAct gevalideerd of gecombineerd 

met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database upto-date.  

Uw Persoonsgegevens en derde partijen  

LifeAct verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen 

gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook 

toegang heeft tot gegevens van onze contacten. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen 

voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Wij gebruiken 

je gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per e-mail of 

telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in je 

gegevens die door LifeAct worden beheerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. LifeAct maakt 

geen gebruik van cookies. 

Wijzigingen privacyverklaring 

 LifeAct behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Voor 

vragen over onze privacy verklaring kun je contact opnemen met Anniek Risseeuw, 06-14168733 of 

anniek.risseeuw@lifeact.nl 
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