Privacyverklaring VanMontfoort B.V.
VanMontfoort neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw
persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Deze privacyverklaring
is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Het betreft gegevens
die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website,
aanmeldingen voor nieuwsbrieven, en gegevens die worden gebruikt in onze advies- en
onderzoeksopdrachten.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, zoals opleidingen,
trainingen, advisering en onderzoeken. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens als dat
noodzakelijk is. Wij verwerken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij
gegevens verwerken.

VanMontfoort verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:
-

het plannen en uitvoeren van opleidingen en trainingen;

-

het plannen en verzorgen van coaching- en intervisietrajecten;

-

het uitvoeren van (advies)opdrachten;

-

het doen van onderzoek op verzoek van een opdrachtgever;

-

verzenden van onze nieuwsbrief en/of producten uit de webshop.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Opleiding en relevante werkervaring (bij training en opleiding)

-

SKJ registratie nummer en BIG registratie nummer (bij training en opleiding)

-

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens (bij wetenschappelijk onderzoek)

Grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens
De mogelijke grondslagen voor gegevensverwerking staan in artikel 6 van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij
persoonsgegevens verwerken zijn uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren.
Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming
op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer.
Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.
Het komt voor dat wij voor een opdrachtgever wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Wij streven
ernaar om in deze onderzoeken persoonsgegevens zoveel mogelijk anoniem te verwerken.
Wanneer dit niet mogelijk is zullen we er alles aan doen om toestemming te vragen aan alle
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betrokkenen. In uitzonderlijke gevallen is het soms niet mogelijk om aan alle betrokkenen van wie
wij in die onderzoeken (bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens verwerken, toestemming
te vragen. In die gevallen maken wij samen met de opdrachtgever een zorgvuldige afweging
tussen het belang om het onderzoek te kunnen uitvoeren en het privacybelang van de
betrokkenen. Wanneer wij van mening zijn dat de gegevensverwerking gerechtvaardigd is, kunnen
wij (bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens verwerken op de grondslag gerechtvaardigd
belang. Deze afweging leggen wij gemotiveerd vast.
Bijzondere of strafrechtelijke gegevens
Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) of strafrechtelijke
persoonsgegevens van u voor het doen van wetenschappelijk onderzoek? Dan mogen wij dat
doen op grond van artikel 9 lid 2 onder j AVG jo. artikel 24 onder a en artikel 32 onder f van de
Uitvoeringswet AVG. Wij doen dit enkel na overleg met de opdrachtgever en de betreffende
instanties, en enkel wanneer anonieme verwerking niet toereikend zou zijn voor het onderzoek.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij
verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw
gegevens verwerken.
Delen wij uw gegevens met derden?
VanMontfoort verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als u daar toestemming voor
geeft, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal rechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u
verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige
gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te
beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Onze ervaring is
dat veel bezwaren kunnen worden opgelost in een gesprek. We denken daarom graag met u mee
over uw bezwaren en de mogelijke oplossingen. U kunt daarvoor terecht bij een van onze
juridische adviseurs. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een
privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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