Privacyverklaring Gerry de Valk – Versie mei 2018
Gerry de Valk hecht veel waarde aan uw privacy, wij doen er dan ook alles aan om uw
persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de
hoogte van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens worden door Gerry de Valk verwerkt in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke persoonsgegevens gebruikt Gerry de Valk en waarom?
Gerry de Valk verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst
waar u partij bij bent uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons
rust.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke
doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt. Alle persoonsgegevens
worden door u zelf aan ons verstrekt.
1. Om met u te kunnen communiceren, een overeenkomst te sluiten en de betaling af te handelen
worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
- Bankgegevens
2. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren verwerken wij de volgende gegevens:
- NAW-gegevens
- E-mailadressen
Om de ACT-meting uit te kunnen voeren verwerken we aanvullend de volgende gegevens:
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer (mobiel of vast)
- Gegevens uit de ACT-meting
- Gegevens over gevolgde en nog te volgen opleidingen
- Gegevens over het arbeidsverleden
- Gegevens over hobby en interesse
Na het invullen van de ACT-meting wordt er door middel van een analyse een profiel
opgesteld. Uit dit profiel blijkt welke competenties, type en basishouding een betrokkene heeft
en welk plan passend is. Aan de hand van dit profiel worden geen besluiten genomen die
rechtsgevolgen hebben. Verder is er te allen tijde menselijke tussenkomst om de uitkomst toe
te lichten.
3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de belastingdienst verwerken wij de
volgende persoonsgegevens:
- Bedrijfsnaam
- NAW-gegevens
- E-mailadressen
- Telefoonnummers
4. Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Voor een nieuwsbrief van Gerry de Valk meldt u uzelf aan. De grondslag voor deze verwerking
is dan ook toestemming. Deze toestemming kunt u zelf intrekken door u af te melden voor de
nieuwsbrief.
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn
verzameld.
Hoe lang bewaart Gerry de Valk mijn gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, dit houdt in dat wij uw
persoonsgegevens verwijderen wanneer:
- u geen klant meer bent van onze organisatie;
- de opdracht of het project is geëindigd;
- het coaching traject is afgerond;
- u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief;
- de wettelijke bewaartermijn is verstreken.
Beveiligingsmaatregelen
Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft Gerry de
Valk de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn de ICT-systemen
adequaat beveiligd en heeft de website een SSL-certificaat. Verder zijn de medewerkers van Gerry
de Valk zich bewust van het belang van uw privacy.
Wanneer Gerry de Valk gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde verwerkers, ziet Gerry
de Valk erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met via gerry@gerrydevalk.nl.
Aan wie geeft Gerry de Valk mijn gegevens door?
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar wij gebruik
van maken. Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:
- Administratiekantoor
- Het bedrijf dat de ACT-meting faciliteert
Gerry de Valk geeft uw gegevens niet door aan andere landen buiten de EU, uw gegevens staan
veilig opgeslagen binnen de EU.
Welke rechten en plichten heb ik?
Recht van inzage
Een betrokkene heeft het recht om te informeren of zijn/haar persoonsgegevens worden
verwerkt en hiervan een afschrift te ontvangen.
Recht op rectificatie
Een betrokkene heeft het recht op aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, dan wel het recht
een aanvullende verklaring te verstrekken t.a.v. onvolledige persoonsgegevens.
Recht op gegevenswissing/vergetelheid
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens, op uw verzoek, zonder onredelijke vertraging te wissen
indien deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor
verwerking overblijft, u terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, uw
persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens moeten worden gewist om
te voldoen aan een wettelijke verplichting of de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met
een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat, op uw verzoek, de verwerking van uw persoonsgegevens
(tijdelijk) on hold wordt gezet. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met uw
toestemming, voor de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering, ter
bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de
Europese Unie of voor een lidstaat. Beperking van de verwerking is mogelijk indien de juistheid
van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u in plaats van
het wissen van de persoonsgegevens om de beperking van het gebruik ervan verzoekt, wij de
persoonsgegevens niet meer nodig hebben of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
Recht op overdraagbaarheid/dataportibiliteit
Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor verwerkingen die geautomatiseerd plaatsvinden
met als grondslag uw toestemming of de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het houdt in
dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen. Het essentiële verschil met het recht van inzage is dus de
wijze van verkrijging. Voorwaarde is wel dat het gaat om de gegevens die aan ons door uzelf zijn
verstrekt. u kan ons verzoeken deze gegevens rechtstreeks te verstrekken aan een derde partij
(de nieuwe verantwoordelijke).
Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens,
bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang.
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.m.v. profiling).
Indienen verzoek
Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen via
onderstaande contactgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, een reactie. Indien het om
een complex of omvangrijk verzoek gaat kan deze termijn met twee maanden worden verlengd,
hetgeen tevens binnen één maand aan u wordt medegedeeld.
Klachten
Tot slot willen wij u erop wijzen dat, indien u het niet eens bent met de verwerking van uw
persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. U kunt bij voorkeur natuurlijk altijd eerst uw onvrede bij
ons kenbaar maken.
Gerry de Valk is een handelsnaam van De Gezonde Leefstijl Groep B.V. De Gezonde Leefstijl Groep
B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens. De
Gezonde Leefstijl Groep B.V. is gevestigd te Nijelamer en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 54874505.
Voor vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten kunt u contact opnemen
met: Gerry de Valk – Hoving, Hoofdweg 32, 8487 GL Nijelamer, gerry@gerrydevalk.nl

