Privacybeleid Startpunt Begaafd
Inleiding
Startpunt Begaafd respecteert de privacy van alle gebruikers van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leg ik
onder andere uit welke persoonsgegevens ik verzamel en opsla en voor welk doel deze gegevens worden
gebruikt. Ook geef ik aan wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met
mij opneemt over de uitvoering van uw rechten.
Bedrijfsgegevens
Startpunt Begaafd, gevestigd op de Lijzijde 8 1316VH te Almere, Nederland, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het KvK-nummer is 61666491.
Contactgegevens: Startpunt Begaafd, Lijzijde 8, 1316VH te Almere
info@startpuntbegaafd.nl
www.startpuntbegaafd.nl
Persoonsgegevens die verwerkt worden
Startpunt Begaafd verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan mij heeft verstrekt. Om gebruik te kunnen
maken van de diensten van het Startpunt, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor mij niet mogelijk om de betreffende dienst aan te
bieden. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum ( van u of uw zoon/dochter)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden
Naast de persoonsgegevens maakt Startpunt Begaafd op basis van uw hulpvraag een digitaal opgeslagen
actieplan en geeft hieraan uitvoering. De bijeenkomsten en de voortgang van dit plan wordt ( voor eigen
monitoring en voortgangscontrole) bijgehouden en digitaal opgeslagen onder voornaam van de cliënt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden.
Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection
Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens
om de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Startpunt Begaafd verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
Voor het verzenden van notificaties en herinneringen
Om u voor geleverde diensten te kunnen factureren
Het afhandelen van uw betaling
Startpunt Begaafd verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Startpunt Begaafd verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
•
•
•
•

Toestemming
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Hoe lang en waar Startpunt Begaafd persoonsgegevens bewaart
Startpunt Begaafd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij op grond van wettelijke verplichtingen uw gegevens
langer moeten worden bewaard.
U kunt te allen tijde een verzoek doen om de gegevens te wissen. Al uw gegevens (die niet wettelijk verplicht
zijn te bewaren) worden dan direct gewist. Ik houd van dit verzoek tot verwijdering een logbestand bij.
De verslagen van de bijeenkomsten van cliënten worden – tenzij u hiertegen bezwaar aangeeft- gedurende 5
jaar digitaal op voornaam bewaard. Dit heeft als reden dat cliënten soms meermalen voor korte tijd een
beroep doen op het Startpunt. De eerdere gegevens zijn dan onmisbaar voor een verder vervolg.
Delen van persoonsgegevens met derden
Startpunt Begaafd zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Startpunt Begaafd deelt uitsluitend met uw toestemming inhoudelijke gegevens over haar cliënt met docenten,
mentoren en rectoren van school en eventuele andere organisaties.
Startpunt Begaafd kan uw persoonsgegevens uitsluitend delen met uw toestemming, of verschillende derden
als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. De bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht ( bijvoorbeeld het administratiekantoor
van Startpunt Begaafd), hebben eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Startpunt Begaafd is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tot slot kan Startpunt Begaafd uw
persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Hieronder vind u een overzicht van de soorten partijen waar het Startpunt mee samenwerkt en het doel van de
gegevensverwerking:
•
•
•

Een administratiekantoor - Het verwerken van uw betaling
Vertegenwoordigers van scholen (rectoren, mentoren, docenten)
Communicatiemiddelen - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen

Uw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan door middel van opzeggen.

U hebt het recht om uw ( zelf opgegeven) persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Startpunt Begaafd.
In de regel is de digitale rapportage en voortgang van de bijeenkomsten voor intern gebruik van Startpunt
Begaafd (de coach). U hebt het recht om van de bijeenkomsten en verslagen een samenvatting (tegen
uurtarief) op te vragen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@startpuntbegaafd.nl. 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. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen 2 weken op uw verzoek.
Startpunt Begaafd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Startpunt Begaafd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met info@startpuntbegaafd.nl.
Wat als Startpunt Begaafd verandert van eigenaar?
Het kan voorkomen dat wij het bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van
bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens
van cliënten van Startpunt Begaafd kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen,
onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in
beginsel door ons zijn verzameld.
Aanpassingen
Startpunt Begaafd kan dit privacy beleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien
wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst en u wordt hiervan per mail
op de hoogte gesteld. Een maand na berichtgeving over deze wijzigingen, nemen wij aan dat u de voorwaarden
van het gewijzigde privacybeleid hebt doorgenomen en aanvaard. We raden u daarom aan de pagina
regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

