Privacybeleid
In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:
1.
2.
3.

4.
5.

Privacybeleid: het door De Roos L&D vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en
de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
Website: de website van De Roos L&D www.wietekederoos.nl
Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en deelnemers van De Roos L&D verstrekte gegevens zoals
bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
Opdrachtgever, deelnemer: elke derde die met De Roos L&D een overeenkomst heeft gesloten op
grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door De Roos L&D verkregen wordt tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en
waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen
Wieteke de Roos, eigenaar De Roos L&D, is adviseur leren en ontwikkelen in de zorg. In het kader van haar
werkzaamheden worden gegevens van (zorg)organisaties en deelnemers gebruikt voor het maken van
afspraken in zake de door de organisatie of deelnemer gewenste dienstverlening.
1.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:







het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan
een training en coaching;
het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de
bedrijfsvoering van De Roos L&D;
het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening
(inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
het behandelen van geschillen;
voldoen aan de accreditatiecriteria (V&VN);
de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.

De volgende persoonsgegevens worden door De Roos L&D verwerkt:



naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het emailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
het V&VN inschrijfnummer en indien van toepassing het BIG registratienummer;
gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria van V&VN;
andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een
andere wet.












3.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan:



anderen, indien:
 de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
voor de gegevensverwerking, of
 de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht.

Artikel 3. Geheimhouding
Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door De Roos L&D steeds behandeld met inachtneming
van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in de Avg / GDPR is bepaald.
Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens
De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel
waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door
De Roos L&D niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of
indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
Gegevens worden uitsluitend binnen de Nederland opgeslagen.
Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering
Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor
de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw
toestemming voor verdere communicatie.
Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.
Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden
De Roos L&D zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens niet aan derden doorgeven.
Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht
Zowel de Opdrachtgever als de Deelnemer heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering,
afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks
overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever of
Deelnemer van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid
van De Roos L&D kan hij/zij Wieteke de Roos een e-mail sturen; post@wietekederoos.nl

