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Privacyverklaring De Co-operatie 

De Co-operatie is een organisatie die zich bezighoudt met mens & werk. We begeleiden mensen bij 

veranderingen in hun loopbaan of bij hun zoektocht naar nieuw, passend werk en we coachen 

ondernemers die vooruit willen met hun bedrijf.  

 

 

We respecteren jouw privacy 

De Co-operatie verwerkt je persoonsgegevens om een tussen ons gesloten overeenkomst op een 

juiste en zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren, of omdat het noodzakelijk is voor het nakomen van 

een wettelijke verplichting. Dit conform hetgeen gesteld in de AVG (algemene verordening 

gegevensbescherming). In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je gegevens en hoe jij je 

wensen hieromtrent kunt aangeven. 

 

Jij beslist 

Je persoonsgegevens zijn van jou. Wanneer je met ons aan de slag gaat is het fijn en handig wanneer 

je jouw persoonsgegevens met ons deelt. Maar jij bent niet verplicht om dit te doen. Ook kun je ons 

vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren of te bekijken. We kunnen de verwerking van je 

gegevens beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur dan een mail naar 

info@de-co-operatie.nl.  

 

Doel  

De Co-operatie verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen: 

• contact opnemen. Ook wanneer je met ons contact opneemt via de website worden je 

gegevens verzameld. In het contactformulier wordt je gevraagd naar je benodigde gegevens 

om contact met je te kunnen opnemen of om je een voorstel te doen of een dienst aan te 

bieden.  

• administratieve afhandeling van tussen ons gesloten overeenkomsten.  

 

Samenwerking  

We verstrekken alleen gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De partijen waarmee we 

samenwerken zijn allen verantwoordelijk voor het naleven van dezelfde privacywetgeving en 

verklaren daar naar behoren mee om te gaan.  
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Bewaartermijn 

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Co-operatie. Zolang nodig is voor het 

uitvoeren van de activiteiten waarvoor de gegevens nodig zijn. Je gegevens worden na afronding van 

de activiteiten (alleen met jouw schriftelijke toestemming) nog maximaal een half jaar bewaard. Of 

langer wanneer er een wettelijke regeling is die voorschrijft dat we je gegevens voor een bepaalde tijd 

moeten bewaren, bijvoorbeeld een bewaarplicht van facturen voor de belastingdienst.  

 

Beveiliging 

De Co-operatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  

 

Contact 

Heb je nog vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop we met jouw privacy omgaan? 

Stuur dan een mail naar: info@de-co-operatie.nl.  

 

Gegevens van De Co-operatie 

De Co-operatie is een maatschap, gedreven door Mathilde van der Pol en Sandra Arink. Bezoekadres: 

Hoefstraat 217 in Tilburg, vestigingsadres Paduastraat 14, 5014 LL TILBURG.  

Je kunt ons mailen op info@de-co-operatie.nl, of bel naar 06 – 51587465 of  06 – 28494647.  

KvK 66539293 en btw NL 856599177 B01. 
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