Privacyverklaring Iris Haaksma
Op deze pagina tref je de privacy statement van Iris Haaksma aan. Je wordt aangeraden deze privacy
statement zorgvuldig te lezen. Iris Haaksma is statutair gevestigd te Zuidlaren aan de Jagerslaan 44
(9471 MA) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
65206045. Iris Haaksma is per e-mail te bereiken via info@irishaaksma.nl en telefonisch via
06 1589 1536.
1. Hoe ga ik om met jouw gegevens?
Iris Haaksma hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Bij het gebruik van
mijn diensten wordt in een aantal gevallen naar je persoonlijke gegevens gevraagd. Deze
gegevens heb ik van je nodig, bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met jou en/of
je werkgever overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte)
of voor het verwerken van een contactverzoek dat je via mijn website doet. Bepaalde
verwerkingen verricht ik uitsluitend met jouw toestemming, waarbij je deze te allen tijde ook
weer kunt intrekken. Iris Haaksma verkoopt nooit persoonsgegevens en gebruikt deze
uitsluitend om goed invulling te geven aan haar dienstverlening.
Ik bescherm je gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik.
Als het gaat om persoonsgegevens pas ik de van toepassing zijnde wetten en regels met
betrekking tot je privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
In dit Privacy Statement leg ik je uit hoe ik met je persoonsgegevens om ga en hoe ik daarbij
de wet toepas.
2. Welke gegevens verwerk ik, met welk doel en welke rechtsgronden liggen hieraan ten grondslag?
Iris Haaksma verwerkt persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren. Hieronder vind je
een overzicht van de gegevens die ik kan verzamelen en waarvoor.
Persoonsgegevens

Doel

Naam, geslacht, relevante achtergrondinformatie
vanuit de opdrachtgever

Opstellen plan van aanpak,
uitbrengen offerte

Contactgegevens deelnemer

Communicatie over assessment

Curriculum vitae, uitkomsten vragenlijsten en tests,
verslaglegging van interview en rollenspellen

Uitbrengen van advies

Factuurgegevens

Facturatie

Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:
• Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn
persoonsgegevens
• Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
• Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Iris
Haaksma rusten
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3. Betrokkenheid van en delen met derden
Iris Haaksma kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een
aspect van of een deel van de dienstenverlening uit te voeren. Het kan hierbij bijvoorbeeld
gaan om een extern testsysteem als onderdeel van het assessment of om een
facturatieprogramma. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke
gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Iris Haaksma de juiste contractuele,
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen
dat deze derden jouw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde
doeleinden en conform de instructies die ik met deze derden ben overeenkomen.
Ten aanzien van het delen van jouw coaching- en/of assessmentresultaten met derden (denk
aan een rapportage of mondelinge terugkoppeling) hanteert Iris Haaksma strikt de richtlijnen
van het NIP. Dat betekent dat deze gegevens uitsluitend met jouw nadrukkelijke
toestemming met de opdrachtgever zullen worden gedeeld. Voorafgaand heb je hierin inzage
en kun je nadere toelichting hierop vragen.
Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Iris Haaksma op grond
van een wettelijke verplichting gehouden is jouw persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.
4. Cookies
Iris Haaksma maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een
stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de
website van Iris Haaksma bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke
website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacy statement is van toepassing
op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te
voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te
volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Iris Haaksma om een goede
gebruikservaring aan jouw te kunnen leveren.
5. Bewaartermijnen
Iris Haaksma slaat persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de
aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.
Hieronder vermeld ik de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende
doeleinden en diensten.
• Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
• Je assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar.
• Je persoonlijke deelnemersportal (als daar sprake van is binnen een dienst) blijft een
jaar lang als service voor je openstaan, tenzij je aangeeft dat deze mag worden
verwijderd. Na deze termijn worden je gegevens in de portal verwijderd.
6. Beveiliging
Iris Haaksma heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van jouw te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De
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website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding
verstuurd worden.
7. Jouw rechten
Je hebt het recht om mij te verzoeken om:
Inzage in je persoonsgegevens.
Je kunt mij vragen of ik persoonsgegevens van je verwerk. Indien dat het geval is, leg ik je uit
welke persoonsgegevens ik verwerk, op welke wijze en voor welke doeleinden. Je kunt mij
tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die ik van je verwerk;
Rectificatie van je persoonsgegevens.
Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die ik van je verwerk onjuist of
onvolledig zijn, kun je mij verzoeken om jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen;
Verwijderen van je persoonsgegevens.
Je kunt mij verzoeken om de persoonsgegevens die ik van je verwerk te wissen. Ik zal dan
jouw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen
indien
• de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor ik ze heb verwerkt;
• je mij niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor
verwerking was;
• je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom ik de
gegevens nog langer mag verwerken;
• er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.
Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
Je kunt mij verzoeken om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Ik zal voldoen aan
een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al
je gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het
oorspronkelijke doel.
Overdracht van je persoonsgegevens (dataportabiliteit).
Je kunt mij verzoeken om je een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die ik over
jou verwerk.
Neem bij vragen gerust contact met me op! Ook kun je contact met me opnemen als je
bezwaar hebt tegen mijn verwerking van jouw gegevens.

Privacy Statement Iris Haaksma | pagina 3/3

