Beleid bureau V.R.I.S. - Bescherming Persoonsgegevens/mei 2018

Inleiding
Ten behoeve van de AVG (privacywet ingaande op 25-05-2018).
Bureau V.R.I.S. respecteert privacy in de breedste zin van het woord en neemt de
bescherming van persoonsgegevens serieus. Ons beleid bepaalt hoe we de
informatie gebruiken voor onze relaties.
Wij gebruiken informatie puur voor doeleinden om medewerkers te ontwikkelen en
onze bedrijfsactiviteiten.
Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie met toestemming van onze relaties en
in overeenstemming met ons beleid. We verstrekken onder geen enkele beding
persoonsgegevens aan derden.
Beleid is onderverdeeld in:
1. Wie zijn wij?
2. Welke informatie verzamelen we?
3. Wat doen we met je informatie?
4. Wie heeft toegang tot de gegevens?
5. Waar bewaren we gegevens en hoe beschermen we deze?
6. Hoe lang bewaren we gegevens?
7. Contact opnemen over persoonsgegevens door onze relaties
1. Wie zijn wij?
Trainings- en coachingsbureau V.R.I.S. gevestigd op de Hoeflingweg 5, 7241 CJ
Lochem.
Wij werken met een vaste groep zelfstandige trainers en 1 medewerker in loondienst.
De zelfstandigen hebben een overeenkomst ondertekend hoe zij met persoonlijke
gegevens om moeten gaan.
2. Welke informatie verzamelen we?
Persoonlijke gegevens
A. Algemeen gebruik/communicatiemiddel
Emailgegevens; naam en emailadressen
Nieuwsbrieven met emailadressen en naam
B. 1-op-1 coaching
Persoonlijke gegevens als naam, adres, geboortedatum, persoonlijke
omstandigheden gekoppeld aan de leervraag/wens van de coachee om de coachee
zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeltraject.
C. Insights
Verplichte ‘persoonlijke gegevens’ bij het invullen van de Insights Discovery
vragenlijst:
* Voornaam en achternaam
* Naam van je werkgever/organisatie
* E-mailadres
* Geslacht (bijvoorbeeld voor bewijs van deelname)
* Geboortedatum (bijvoorbeeld voor bewijs van deelname)
* Functie (bijvoorbeeld voor bewijs van deelname)
* Telefoonnummer (om afspraken te maken)

3. Wat doen we met je informatie?
Bureau V.R.I.S. gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden:
 Voor het versturen van thuiswerkopdrachten ter voorbereiding op trainingen
 Voor het versturen van cursusinformatie en materialen/oefeningen t.b.v. je
ontwikkeling tijdens en na de training/cursus.
 Voor het versturen van nieuwsbrieven
 Voor het genereren van je Insights Discovery profiel en om je tijdens een
workshop of terugkoppelingsgesprek met een geaccrediteerde Insights
Discovery practitioner een exemplaar van je profiel te kunnen geven. Insights
profielen worden alleen aan derden (bijvoorbeeld een werkgever) verstrekt
indien de betrokkene daartoe uitdrukkelijk schriftelijk/mondeling toestemming
voor heeft gegeven. Betrokkene beslist helemaal zelf of het profiel gedeeld
mag worden.
4. Wie heeft toegang tot je gegevens?
 Onze officemanager (Marianne Litjens)
 De eigenaar/directeur van bureau V.R.I.S. (Jacqueline de Bree)
 Trainers/coaches die specifiek verbonden zijn met bureau V.R.I.S. en
specifieke gegevens nodig hebben voor Insights, coaching en/of training.
Jacqueline de Bree is geaccrediteerd voor Insights en erkend coach (lid van NOBCO
en EMCC), de richtlijnen van privacy en integriteit worden strikt opgevolgd.
Gebruik/uiting fotomateriaal
Uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkenen zal duidelijk en in eenvoudige
taal geldige (schriftelijke) toestemming worden gevraagd voor het gebruik van
zijn/haar beeldmateriaal voor plaatsing op de website/social media/nieuwsbrieven. Bij
het verzoek hiervan kan betrokkenen zijn goedkeuring op elk moment schriftelijk weer
intrekken. Schriftelijke intrekkingsverzoeken kunnen gericht worden aan bureau
V.R.I.S. Uiteraard verplicht bureau V.R.I.S. zich om het beeldmateriaal goed te
beschermen.
5. Waar bewaren we gegevens en hoe beschermen we deze?
Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard (digitaal/archief).
Je rechten
Je hebt het recht om ons schriftelijk te vragen je eigen persoonsgegevens te mogen
inzien. Daarnaast heb je het recht om te vragen je persoonsgegevens aan te vullen,
te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.
6. Hoe lang bewaren we je gegevens?
Bureau V.R.I.S. bewaart gegevens alleen voor zolang dat nodig is om doeleinden,
zoals bovenstaand besproken, te vervullen.
7. Contact opnemen over persoonsgegevens door onze relaties
Op verzoek van de cursist/klant verwijderen we persoonsgegevens uit onze
administratie.
Een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens moet via e-mail worden
gericht aan info@bureauvris.nl t.a.v. Marianne Litjens.

