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Het echte gesprek gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van (potentiele) klanten, opdrachtge-

vers en van opdrachtgevers ontvangen persoonsgegevens en neemt daarbij de AVG in acht. In dit 

document wordt uitgelegd hoe dit gebeurt.  

 

Het echte gesprek verkrijgt en gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• het voeren van gesprekken met deelnemers voor een opdrachtgever 

• het afnemen van diepte-interviews voor een opdrachtgever 

• het organiseren van gesprekken door Het echte gesprek zelf 

• voor verzending van een nieuwsbrief 

 

 

Het voeren van gesprekken via een opdrachtgever 

Als Het echte gesprek gesprekken voert in opdracht van een opdrachtgever, is die opdrachtgever 

verantwoordelijk voor de communicatie, organisatie en de aanmeldingen. Aan Het echte gesprek 

worden dan enkele persoonsgegevens van de deelnemers doorgegeven. De volgende gegevens van 

de deelnemer worden bewaard, zolang als nodig is:  

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie met de deelnemers 

De opdrachtgever draagt er zorg voor en is er verantwoordelijk voor dat de deelnemer hiervoor altijd 

voorafgaand toestemming heeft gegeven voor al het bovenstaande gebruik. 

 

Het afnemen van diepte-interview  voor een  opdrachtgever 

Om afspraken te maken voor diepte-interviews heeft Het echte gesprek contactgegevens nodig van 

de respondent. Deze contactgegevens worden aangeleverd door de opdrachtgever. Nadat het diep-

te-Interview heeft plaatsgevonden bewaart Het echte gesprek de volgende gegevens van de respon-

dent, zolang als nodig is:  

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

• Gespreksverslag 

Het gespreksverslag wordt – conform de opdracht van de opdrachtgever – bewerkt  voor een speci-

fieke uitgave over het onderwerp waarover de respondent is geïnterviewd. Deze bewerking wordt 
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eigendom van de opdrachtgever en zal door Het echte gesprek alleen in overleg met de opdrachtge-

ver gebruikt worden als referentie.   

De opdrachtgever draagt er zorg voor en is er verantwoordelijk voor dat de respondent altijd vooraf-

gaand toestemming heeft gegeven voor al het bovenstaand gebruik.  

 

Gesprekken door Het echte gesprek zelf georganiseerd 

Voor de gesprekken met buurtbewoners zullen personen zich direct bij Het echte gesprek aanmel-

den. In dat geval zullen de navolgende persoonsgegevens van de persoon worden bewaard, zolang 

als nodig is.  

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

De persoon verklaart bij inschrijving aan Het echte gesprek hiermee in te stemmen. 

 

Voor verzending van de nieuwsbrief 

Via de website www.annemiekvansoest.nl kunnen personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Hiervoor wordt vastgelegd en bewaard, zolang als nodig is:  

• Naam 

• Emailadres 

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Bij het ontvangen van de nieuwsbrief kan een persoon zich 

afmelden indien gewenst. 

 

 

Overig 

Het echte gesprek zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden.  

 

Het echte gesprek doet geen inhoudelijk uitspraken over de gevoerde gesprekken die herkenbaar 

herleidbaar zijn naar deelnemers of personen.  

 

Deelnemers of personen kunnen altijd opvragen welke informatie is vastgelegd door Het echte ge-

sprek en kunnen altijd verzoeken om bepaalde gegevens te wijzigingen. Het echte gesprek bepaalt of 

en in hoeverre er aan een verzoek kan worden voldaan.  

 

Als een deelnemer of persoon een klacht heeft over hoe Het echte gesprek is omgegaan met de per-

soonsgegevens, kan er contact worden opgenomen. 

http://www.annemiekvansoest.nl/

