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Privacyverklaring blanco-organisatieontwikkeling
Blanco-organisatieontwikkeling, gevestigd aan Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.blanco-organisatieontwikkeling.nl
Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen
024 3604238
Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via mail@blancobericht.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Blanco-organisatieontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van Trajectmonitor.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in
Trajectmonitor verwerken:
- Naam
- Organisatie
- E-mailadres
- Inhoudelijke onderdelen van team- en persoonlijke
ontwikkelingsplannen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Trajectmonitor verzamelt geen gegevens zonder een expliciet verzoek
daartoe. Alleen deelnemers aan trainingstrajecten van Blanco of één van
zijn partners hebben toegang. De website biedt geen mogelijkheid om
online lid te worden of gegevens achter te laten. Trajectmonitor kan dan
ook geen gegevens verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op
via mail@blanco-bericht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
De gegevens in Trajectmonitor worden uitsluitend gebruikt binnen de
context van het ontwikkelingstraject waarin deze verzameld zijn. Ze zijn
alleen toegankelijk voor trainers, technisch beheerders en andere leden
van dezelfde ontwikkelingsgroep.
Geautomatiseerde besluitvorming
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Blanco-organisatieontwikkeling neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Trajectmonitor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dit betekent dat de gegevens worden gewist nadat het traject is afgerond
en niet wordt vervolgd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Blanco-organisatieontwikkeling 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. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. blancoorganisatieontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blanco-organisatieontwikkeling gebruikt standaard browser-cookies in
Trajectmonitor om antwoorden en dergelijke lokaal op te slaan, zodat u
deze niet dubbel hoeft in te voeren. Desgewenst kunt u deze in uw
browser uitschakelen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In Trajectmonitor kunt u uw gegevens inzien, kopiëren en aanpassen. Uw
coach, teamleider of trainer kan uw gegevens desgewenst verwijderen.
Neem daarvoor met hem of haar contact op. Het e-mailadres vindt u in
uw teamgegevens. Vragen of verzoeken hieromtrent kunt u ook sturen
naar mail@blanco-bericht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek.
Blanco-organisatieontwikkeling wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blanco-organisatieontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Al onze werkplekken zijn beveiligd tegen
mallware en uitgerust met virusscanners. Trajectmonitor is beveiligd met
technieken die aan alle standaarden voldoen en met extra
beveiligingsmaatregelen die speciaal voor Trajectmonitor ontwikkeld zijn.
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Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via mail@blanco-bericht.nl

