Privacyverklaring VictorEduardNico
1. Waarom deze privacyverklaring?
Voor VictorEduardNico is het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Wij hechten grote
waarde aan zorgvuldige en veilige manier van omgang met privacygevoelige gegevens
van onze opdrachtgevers en/of hun medewerkers maar ook van zelfstandigen waarmee
we samenwerken. Natuurlijk geldt dit ook voor onze websitebezoekers of
geïnteresseerden die via email of door het invullen van het contactformulier
aangegeven op de hoogte gehouden willen worden.
Met dit document geef ik u inzicht hoe ik in voorkomende situaties conform de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) met uw gegevens omga.
2. Contactgegevens verwerkersverantwoordelijke
VictorEduardNico (eenmanszaak), kvk.nr. 30205958, Zelfstandige Zonder Personeel
(ZZP): Sjackie van de Ven, gevestigd aan de Edmundus van Dintherstraat 29, 5473 GH in
Heeswijk-Dinther. Telefoonnummer: 06-51271091, website www.victoreduardnico.nl,
mailadres info@victoreduardnico.nl
3. Doel van het verwerken van de persoonsgegevens
VictorEduardNico biedt haar klanten ondersteuning als externe HRM deskundige, als
projectleider, coach of trainer. In deze verschillende rollen biedt zij een divers pallet aan
dienstverlening en is zij verwerkersverantwoordelijke van diverse soorten informatie.
Met iedere klant wordt een Overeenkomst van Opdracht opgesteld die voldoet aan de
eisen van de wet.
Doel van het verwerken van deze persoonsgegevens is het kunnen uitvoeren van de
afgesproken dienstverlening. Het is dus noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst. Ook verwerkt VictorEduardNico gegevens als dat nodig is vanwege een
wettelijke verplichting van haarzelf (zoals het doen van belastingaangifte) of voor haar
klanten (bijvoorbeeld in verband met Wet Verbetering Poortwachter, WAZO etc.). Tot
slot kan VictorEduardNico gegevens verwerken in het kader van een gerechtvaardigd
belang zoals het versturen van een nieuwsbericht. Wij zullen hierbij een zorgvuldige
belangenafweging toepassen. Uw gegevens worden nooit verkocht of gedeeld met niet

bevoegden. Gevolg van het niet verstrekken van de persoonsgegevens kan zijn dat de
dienstverlening niet kan worden uitgevoerd.
Welke gegevens worden verwerkt?
Afhankelijk van welke diensten worden uitgevoerd, verwerkt VictorEduardNico diverse
persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van de betrokkene zelf, diens
leidinggevende of werkgever, bedrijfsartsen of andere professionals door
opdrachtgever of VictorEduardNico ingeschakeld. Ook kunnen gegevens afkomstig zijn
van het UWV of andere bij de dienstverlening betrokken derden. Alleen de gegevens
die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de dienstverlening worden verwerkt. De
ontvangers zijn dan degene die hiervoor functioneel bevoegd zijn. Bijvoorbeeld
bedrijfsarts of leidinggevende. Dit gebeurt in principe binnen de digitale en functionele
setting van de opdrachtgever en binnen de kaders van het bij hen geldend privacybeleid.
VictorEduardNico gebruikt op haar website functionele cookies via Google Analytics om
bijvoorbeeld te zien welke pagina's het meest bezocht worden. Daarbij wordt het IPadres geanonimiseerd, zodat de door Google opgeslagen gegevens niet herleid kunnen
worden naar personen. Wanneer men het contactformulier op onze website invult en
verstuurt, verzamelen wij de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, emailadres,
telefoonnummer en het bericht.
Hoe en waar worden gegevens bewaard en beschermd?
VictorEduardNico neemt zoveel mogelijk passende maatregelen technische en
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. VictorEduardNico werkt zoveel
mogelijk met digitale gegevens. Deze gegevens staan in de een beveiligde omgeving.
VictorEduardNico werkt daar waar mogelijk op de ICT-netwerken van haar
opdrachtgevers en wel conform de bedrijfsmatige en juridische kaders die bij deze
organisatie gelden. Binnen de grenzen van de AVG wetgeving zoals opgesteld door
betreffende organisaties.
Daar waar dit niet kan, werkt VictorEduardNico op haar eigen beveiligde laptop en
telefoon. Deze telefoon heeft een tweetrapsbeveiliging (vingerafdruk en code). De
laptop heeft een wachtwoordbeveiliging. Bij documenten op de eigen apparatuur die te

herleiden zijn naar een individu (bijvoorbeeld een coaching verslag), hanteert
VictorEduardNico daarnaast een wachtwoordbeveiliging op het betreffende document.
Wij werken in een Microsoft Office 365 omgeving, inclusief back-up in de Cloud.
Bewaartermijnen gegevens
Op het moment dat u contact opneemt met VictorEduardNico via mail of app worden
deze berichten en bijlagen in principe tot 2 jaar na afronding van een opdracht
bewaard. Uitzondering hierop zijn sollicitatiegegevens. Deze worden uiterlijk 4 weken
na afloop van de selectieprocedure vernietigd.
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering indien het mails naar het
VictorEduardNico account betreft. Indien het een account van een opdrachtgever
betreft, dient het verzoek via deze opdrachtgever te worden ingediend.
Papieren met persoonsgegevens worden zo snel mogelijk nadat het geen functioneel
doel meer dient, vernietigd met behulp van een shredder. Digitale bestanden worden
verwijderd. Dit is alleen anders als de wet dat voorschrijft. Dan worden de wettelijke
bewaartermijnen gehanteerd.
Ten aanzien van de data die contractueel achterblijft bij een opdrachtgever na
afronding van de opdracht, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het correct
naleven van de AVG wetgeving.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
De eigenaar van VictorEduardNico heeft toegang tot de telefoon en laptopgegevens.
Theiner ICT uit Veghel is de ICT ondersteuner van VictorEduardNico. Zij hebben als
systeembeheerder theoretisch toegang tot de informatie op de laptop. Daarnaast
zorgen zij voor de back-upsystemen. Met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst
inclusief geheimhoudingsclausules gesloten. De medewerkers van Theiner ICT zijn in
het bezit van een actuele VOG. Indien er wordt gewerkt via de netwerken en systemen
van de opdrachtgever, dan hebben de vanuit de opdrachtgever geautoriseerde
personen toegang tot voor hen relevante data. VictorEduardNico heeft met al haar
opdrachtgevers en oud-opdrachtgevers geheimhouding afgesproken.

Uw rechten
•

Recht op inzage. U heeft het recht om de gegevens op te vragen die bij
VictorEduardNico zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email
te sturen of telefonisch contact op te nemen met VictorEduardNico. U ontvangt
dan dan een overzicht van uw gegevens.

•

Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd?
Dan heeft u het recht dit te laten rectificeren door VictorEduardNico.

•

Recht op overdracht. Mocht u gegevens nodig hebben die bij VictorEduardNico
liggen, in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht
op overdracht. Hierbij dient VictorEduardNico al uw gegevens over te dragen
aan een andere partij.

•

Recht op bezwaar. Wilt u niet dat VictorEduardNico uw gegevens verwerkt, dan
heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken.

•

Recht op het verwijderen van gegevens. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij
VictorEduardNico zijn vastgelegd, dan heeft u het recht op het laten verwijderen
van uw gegevens. Dit is alleen niet van kracht voor zolang er een wettelijke
bewaarplicht geldt.

•

Recht op het indienen van een klacht. U heeft het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat VictorEduardNico
niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

•

Recht op stop gegevensgebruik. Wilt u niet dat VictorEduardNico uw gegevens
gebruikt, dan heeft u het recht dit te vragen en VictorEduardNico zorgt er dan
voor dat hieraan wordt voldaan. Dit is alleen niet van kracht voor zolang er een
wettelijke verplichting geldt.

Indien uw gegevens staan bij de opdrachtgever van VictorEduardNico dan dient uw
daar uw rechten te claimen. Dit omdat de gegevens dan staan in de systemen en
programmatuur van betreffende opdrachtgever. Deze opdrachtgever heeft zelf een
privacy beleid wat daar van toepassing is.
Geautomatiseerde besluitvorming
VictorEduardNico neemt op geen enkele manier op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen.

Het gaat hier om computerprogramma of - systemen, zonder dat daar een mens tussen
zit.
Beveiliging persoonsgegevens
VictorEduardNico neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd en/of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met VictorEduardNico. Dit kan
via info@victoreduardnico.nl of schriftelijk: VictorEduardNico, t.a.v. Sjackie van de Ven,
Edmundus van Dintherstraat 29, 5473 GH te Heeswijk-Dinther.
Afsluitend
VictorEduardNico zal deze privacyverklaring soms aanpassen, omdat bijvoorbeeld de
website is aangepast of de wetgeving is gewijzigd. Het is daarom raadzaam de
verklaring periodiek te raadplegen. De actuele verklaring is altijd te vinden via de
website. Deze versie dateert van 18.08.2020.
Dank voor uw aandacht en leesgeduld.
Sjackie van de Ven
VictorEduardNico

