  

  
  
  

Privacy  Statement  
  
Inleiding  
  
Dit  Privacy  Statement  richt  zich  op  –  en  regelt  -‐  de  wijze  waarop  Be-‐Leading  omgaat  met  persoonsgegevens  en  
privacy  en  is  opgesteld  in  lijn  met  de  wettelijke  vereisten  van  de  Algemene  Verordening  Gegevensverwerking  
(AVG)  en  andere  toepasselijke  wet-‐  en  regelgeving.  Persoonsgegevens  zijn  gegevens  met  betrekking  tot  een  
levende  persoon  die  aan  de  hand  van  die  gegevens  kan  worden  geïdentificeerd.  Persoonsgegevens  kunnen  in  
elektronische  vorm  worden  bewaard  of  op  papier  staan  en  moeten  zodanig  worden  verwerkt  dat  passende  
veiligheid  van  persoonsgegevens  is  gegarandeerd,  met  inbegrip  van  bescherming  tegen  onbevoegde  of  
onrechtmatige  verwerking  en  tegen  onopzettelijk  verlies,  vernietiging  of  beschadiging,  met  behulp  van  
passende  technische  of  organisatorische  maatregelen.    
  

Privacy  Statement  
  
Be-‐Leading  ontvangt  persoonsgegevens  in  het  kader  van  haar  dienstverlening.  Voor  de  persoonsgegevens  die  
zij  ontvangt  van  haar  opdrachtgevers  is  Be-‐Leading  verwerker  in  de  zin  van  de  AVG;  de  opdrachtgevers  zijn  de  
organisaties  die  verwerkingsverantwoordelijk  zijn.  Voor  die  persoonsgegevens  die  Be-‐Leading  direct  van  haar  
kandidaten  verkrijgt  in  het  kader  van  haar  dienstverlening  is  Be-‐Leading  zelf  verwerkingsverantwoordelijke.  Be-‐
Leading  zal  persoonsgegevens  vertrouwelijk  behandelen  en  uitsluitend  verwerken  voor  de  doeleinden  zoals  
hieronder  omschreven  en  draagt  er  zorg  voor  dat  deze  passend  technisch  en  organisatorisch  beschermd  zijn.  
  
Soorten  persoonlijke  informatie  
Be-‐Leading  kan  de  volgende  soorten  persoonlijke  informatie  verzamelen  en  gebruiken:  
§   Informatie  die  u,  of  iemand  namens  of  voor  u,  aan  ons  verstrekt  met  het  oog  op  het  uitnodigen  of  het  
verwerken  van  een  (zakelijke)  transactie,  zoals  naam,  e-‐mailadres,  of  verzend-‐  en  factuuradres;    
§   Informatie  met  betrekking  tot  uw  drijfveren  in  uw  werksituatie,  die  u  aan  ons  verstrekt  door  de  
RealDrives-‐vragenlijst  in  te  vullen;  
§   Informatie  over  uw  levensloop,  competenties,  kwaliteiten  of  persoonlijkheid  die  u  verstrekt  door  
diverse  opdrachten  te  maken  in  het  kader  van  uw  (persoonlijke)  ontwikkeling  (effectiviteit,  loopbaan-‐,  
team,  talent-‐,  leiderschaps-‐  en/of  organisatie-‐ontwikkeling).  
Deze  persoonlijke  informatie,  alsmede  uw  naam,  (e-‐mail)adres  en  telefoonnummer,  zijn  de  persoonsgegevens  
die  Be-‐Leading  verwerkt.    
  
Doel  en  rechtvaardiging  van  verwerking  
Be-‐Leading  gebruikt  de  persoonsgegevens  in  opdracht  van  haar  opdrachtgever.  Dat  kan  uw  bedrijf  zijn,  maar  
ook  u  als  natuurlijk  persoon.  Het  gebruik  vloeit  voort  uit  de  overeenkomst  met  de  opdrachtgever,  dan  wel,  
waar  nodig  en  toepasselijk,  er  expliciete  toestemming  is  verkregen  u  als  persoon.  Be-‐Leading  zal  de  
persoonsgegevens  niet  gebruiken  voor  een  ander  doel  dan  waarvoor  de  opdracht  is  gegeven.    
  
Be-‐Leading  kan  uw  persoonlijke  gegevens  gebruiken  om:     
§   U  een  link  voor  deelname  aan  de  RealDrives-‐  vragenlijst  te  sturen,  uw  aanvraag  te  verwerken  en  een  
antwoord  terug  te  melden,  afgenomen  services  bij  te  houden  en  te  factureren;  
  
  

  

RealDrives-‐uitslagen  te  genereren  en  deze  aan  u  en/of  degene,  die  voor  u  de  RealDrives-‐vragenlijst  
heeft  aangevraagd,  te  verstrekken.  Wij  verstrekken  geen  uitslagen  aan  anderen  zonder  expliciete  
toestemming  daartoe.    
§   Uitslagen  van  door  u  gemaakte  opdrachten  in  het  kader  van  uw  ontwikkeling  te  analyseren.  
  
Bewaartermijn  
Be-‐Leading  verwerkt  de  persoonsgegevens  voor  de  duur  van  de  opdracht  of  langer  als  de  opdrachtgever  dat  
verzoekt.  Voor  die  persoonsgegevens  die  Be-‐Leading  zelf  van  u  verkrijgt  en  waarin  zij  zelf  
verwerkingsverantwoordelijke  is,  zal  Be-‐Leading  deze  persoonsgegevens  alleen  met  toestemming  van  de  
betrokkene  bewaren.  De  bewaartermijn  is  maximaal  1  jaar.    
  
RealDrives-‐uitslagen:  inzien  &  bewaren   	
 
Be-‐Leading  koopt  haar  tooling  in  bij  www.RealDrives.com.  Op  basis  van  de  gegevens  vanuit  de  ingevulde  
RealDrives-‐vragenlijst  ontvangen  wij  uitslagen  en  rapportages  van  RealDrives.  Deze  (sub-‐)verwerker  heeft  haar  
eigen  privacy  statement.  Be-‐Leading  draagt  ervoor  zorg  dat  (sub-‐)verwerkers  op  de  hoogte  zijn  van  de  
gemaakte  afspraken  met  de  opdrachtgever  of  u  als  natuurlijk  persoon  (bewaartermijn,  verwijdering  gegevens)  
en  in  lijn  hiermee  werken.    
§  

Veiligheid   
Alle  persoonlijke  gegevens  die  u  ons  verstrekt,  blijven  veilig  en  vertrouwelijk.  Be-‐Leading  zal  uw  informatie  niet  
delen  met  andere  personen  of  bedrijven.  We  slaan  al  uw  gegevens  veilig  op,  zowel  tijdens  verzending  als  nadat  
we  gegevens  hebben  ontvangen.  Dit  beschermt  uw  gegevens  tegen  verlies,  misbruik  en  ongeoorloofde  
toegang,  openbaarmaking,  wijziging  of  vernietiging.  We  kunnen  echter  niet  garanderen  dat  we  elk  risico  van  
misbruik  van  uw  persoonlijke  gegevens  door  anderen  met  kwade  opzet  kunnen  uitsluiten.  Bewaar  uw  eigen  
inloggegevens  op  een  veilige  plek  en  neem  onmiddellijk  contact  met  ons  op  als  u  een  ongeautoriseerd  gebruik  
van  uw  toegangscodes  of  een  andere  inbreuk  op  de  beveiliging  constateert.    
  
Uw  rechten  als  betrokkene  
Be-‐Leading  respecteert  uw  rechten  als  betrokkene.  Wilt  u  uw  persoonsgegevens  inzien  of  wilt  u  dat  uw  
persoonsgegevens  verwijderd  worden,  dan  zal  Be-‐leading,  voor  zover  zij  handelt  als  verwerkings-‐
verantwoordelijke,  daar  uitvoering  aan  geven.  U  kunt  daarvoor  bij  onderstaand  emailadres  een  verzoek  
indienen.  Indien  Be-‐Leading  handelt  in  opdracht  als  verwerker,  zal  zij  uw  verzoek  doorsturen  naar  de  
verwerkingsverantwoordelijke,  zoals  bijvoorbeeld  uw  werkgever.  
  

Contact   
  
Als  u  contact  wilt  opnemen  met  Be-‐Leading  over  een  aspect  van  ons  privacy-‐beleid  of  u  wilt  laten  verwijderen  
uit  onze  bestanden,  gebruik  dan  dit  emailadres:  info@be-‐leading.nl  
  
  

