
 

 

PRIVACYVERKLARING van 
Eline Boogaerdt – EB Teamontwikkeling | (team)coaching | training | assessments 
 
Inleiding 
Deze verklaring is van toepassing op alle door Eline Boogaerdt – EB teamontwikkeling geleverde producten en 
diensten. 
EB Teamontwikkeling, gevestigd te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Eline Boogaerdt – EB Teamontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Eline Boogaerdt – EB teamontwikkeling 
van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Eline 
Boogaerdt – EB Teamontwikkeling in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 
 
• bedrijfsnaam; 
• voorletters en achternaam van contactpersonen; 
• adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer of postbusnummer + postcode); 
• telefoonnummer (mobiel of vast); 
• e-mailadres; 
• bankgegevens. 
 
Bij inschrijving voor een training, teamcoaching of teamontwikkeltraject of het afnemen van een dienst kunnen 
de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 
• voor- en achternaam; 
• bedrijfsgegevens evt. BTW nummer; 
• het land; 
• adresgegevens; 
• telefoonnummer; 
• e-mailadres; 
• geslacht; 
• functie. 
 
Voor het gebruikmaken van de assessments (EB Teamontwikkeling werkt met HR Organizer) worden de 
volgende persoonsgegevens verwerkt: 
• voor- en achternaam; 
• e-mailadres; 
• curriculum vitae. 
 
Waarom deze gegevens nodig zijn 
EB Teamontwikkeling verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Jouw 
persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden. 
• om uw informatie toe te kunnen zenden n.a.v. uw interesse in de diensten en producten van EB 

Teamonwikkeling; 
• voor het inschrijven voor een training of teamontwikkeldag; 
• voor het toesturen van facturen; 
• voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en coaching; 
• voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige 

activiteiten; 
• een zakelijke relatie te onderhouden; 
• een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 
• voor het toesturen van de link om een assessment te kunnen maken; 
• voor het toesturen van de rapportage van het assessment. 
 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is EB Teamontwikkeling gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt EB Teamontwikkeling zich het recht 
voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van 
zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 
 



 

 

Hoe lang we gegevens bewaren 
EB Teamontwikkeling zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Asssessments 
Na beëindiging van de werkzaamheden (afronding van het assessment) bewaart EB Teamontwikkeling uw 
dossier maximaal twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het nogmaals verstrekken van rapporten 
aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor 
onderzoek. Na twee jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages 
met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet 
langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat. Indien u dit 
wenst, kunt u EB Teamontwikkeling per email verzoeken om uw gegevens eerder te vernietigen. Dit kan via een 
mailbericht naar info@ebteamontwikkeling.nl. Wij zullen uw gegevens dan direct verwijderen.  
 
Training en teamcoachen 
Na beëindiging van de werkzaamheden (afronden van training of teamcoachtraject) worden uw gegevens 
vernietigd.  
 
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden  
EB Teamontwikkeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Assessments 
Voor het versturen van rapportages hanteer ik als testadviseur de gedragsregels zoals die door de NIP-code voor 
psychologen worden voorgeschreven. Het belangrijkste dat daarin staat, is dat ik uw gegevens voortkomende 
uit het assessment, enkel mag delen met mijn opdrachtgever (ik zorg dat u weet welke persoon/personen 
binnen de organisatie dit is/zijn) op voorwaarde dat ik daar op voorhand uw schriftelijke toestemming voor heb. 
Met andere personen of instanties dan mijn opdrachtgever mag ik de rapportages niet delen. Ik beloof u  dan 
ook dat ik dat niet zal doen.    
Ik werk met de testsoftwareleverancier HR Organizer uit Wageningen, hiervoor is er een 
bewerkingsovereenkomst opgesteld. HR Organizer voldoet aan de wetgeving AVG. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar EB Teamontwikkeling info@ebteamontwikkeling.nl. 
 
Beveiliging 
EB Teamontwikkeling hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. 
Daarom zijn er passende technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te 
beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct 
contact met ons op. 
 
Uw privacy rechten 
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal EB 
Teamontwikkeling u hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via 
info@ebteamontwikkeling.nl.  
 
Wijzigen van deze privacy verklaring 
Het kan zijn dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest 
actuele versie. 
 
Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring kunt u 
contact met ons opnemen. Zie voor actuele contactgegevens www.ebteamontwikkeling.nl.  
 
Opgesteld op 24 april 2019 te Meppel 
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