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In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Dit Privacy Statement 
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Legal High Performance (“LHP”) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals 
beschreven in dit Privacy Statement. LHP is gevestigd te Bussum (KvK 28109696).  
Voor vragen over privacy of gegevensbescherming kunt u LHP bereiken via 06 50 638 927 
en merel.vandeursen@legalhighperformance.nl.  

Welke persoonsgegevens verzamelt LHP? 
LHP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 
gegevens aan ons verstrekt. LHP verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, 
adresgegevens, functieomschrijving, telefoonnummer en e-mailadres. Verder verwerkt LHP 
persoongegevens die tijdens intakes, workshops, coachings-, mediation- en teamsessies (de 
“sessies”) worden verzameld. 

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt? 
De persoonsgegevens verkregen via de sessies verwerkt LHP om de coachings-, trainings- of 
mediationtrajecten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uw contactgegevens gebruikt LHP voor 
haar zakelijke doeleinden, zoals het communiceren over onze dienstverlening of het versturen van 
facturen. LHP gebruikt uw zakelijke e-mailadres en postadres ook om u op de hoogte houden van 
activiteiten van LHP en om u uit te nodigen voor evenementen. Als u dit niet wilt, kunt u dit via de 
contactgegevens/uitschrijfmogelijkheden in de mailing aangeven. 
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door LHP is de uitvoering van de met u of 
uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht en het gerechtvaardigde belang van LHP om u op 
de hoogte te houden van onze dienstverlening.  

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens? 
LHP bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden 
waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens uit de sessies bewaart LHP tot zeven 
jaar na het einde van de opdracht, omdat het geregeld voorkomt dat een traject in een later stadium 
wordt hervat of een nieuw traject wordt gestart. LHP bewaart financiële gegevens omtrent de facturatie 
tot zeven jaar na uitvoering van de opdracht om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Uw 
contactgegevens voor de mailings van LHP bewaart LHP tot u zich uitschrijft van deze mailing.  

Aan wie worden de persoonsgegevens doorgegeven?  
LHP verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend aan derde 
partijen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of uw werkgever 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden de betalingsgegevens die u ten 
behoeve van de facturatie aan LHP heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van 
LHP de financiële administratie verricht. 
In geval van klachtbehandeling betrekking hebbend op een coachings- of mediationtraject kunnen uw 
persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Klachtencommissie van de Stichting Nederlandse 
Orde van Beroepscoaches (NOBCO), resp. de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of de Stichting 
Tuchtrechtspraak Mediation (STM) of de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van LHP ten behoeve 
van de klachtbehandeling en eventuele schade afhandeling. Wij zullen u hierover vooraf informeren en 
waar nodig hiervoor uw toestemming vragen. 

Op de website van LHP worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. LHP maakt geen 
gebruik van Google Analytics. LHP heeft Google op geen enkele manier toestemming gegeven om via 
haar website op enigerlei wijze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten.  
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Wat zijn uw rechten? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LHP en heeft u het recht op 
gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens 
in een leesbaar format naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar 
merel.vandeursen@leghalhighperformance.nl.  

In het geval u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze 
toestemming op elk moment intrekken. LHP zal de verwerkingen waarvoor u toestemming had 
gegeven vanaf het moment van de intrekking staken. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die 
LHP verrichtte vóór het moment van de intrekking, worden niet juridisch aangetast door het intrekken 
van de toestemming. 

Als u het idee heeft dat LHP niet voldoet aan de wet of niet netjes omgaat met uw persoonsgegevens, 
heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder met betrekking tot 
de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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