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Binnen PWDevelopment worden persoonsgegevens verwerkt. PWDevelopment is
het bedrijf (eenmanszaak) van Patricia Willemsen. In deze privacyverklaring
leest u hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Kort gezegd: PWDevelopment
verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in
overeenstemming met de AVG-wet. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder
geval:
• Verwerking van persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de
verwerking van persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent persoonsgegevens en deze
respecteer.
Om welke gegevens gaat het?
1. Persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, geboortedatum)
2. Personalia (curriculum vitae, motivatiebrief, assessmentresultaten en –
rapportage)
3. Correspondentie met kandidaat en opdrachtgevers en verslagen/evaluaties
van assessments, coachtrajecten, trainingen en adviesopdrachten.
Waarom worden deze gegevens verwerkt?
Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de dienstverlening van
PWDevelopment. De grondslag hiervoor is de overeengekomen opdracht die
PWDevelopment heeft ontvangen van de opdrachtgever. PWDevelopment
verzameld geen gegevens voor het toezenden van een (digitale) nieuwsbrief e.d.
Hoe lang blijven de gegevens bewaard?
PWDevelopment bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De
gegevens zoals genoemd onder 1, 2 en 3, worden maximaal twee jaar bewaard.
Deze termijn is redelijk geacht om zodoende zorg te kunnen dragen voor een
goede follow-up en begeleiding van kandidaat en opdrachtgever. Na maximaal
twee jaar worden de gegevens vernietigd.
Worden uw gegevens aan derden verstrekt?
De gegevens die u aan PWDevelopment verstrekt worden alleen met uw
toestemming aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de dienstverlening. PWDevelopment verstrekt geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?
U gegevens worden niet verkocht aan anderen of geruild tegen wederdiensten.
Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen,
noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil
zeggen, door computerprogramma's of - systemen zonder tussenkomst van een
mens).Voor de website van PWDevelopment worden geen cookies gebruikt. Ook
wordt er geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
Hoe worden uw gegevens beveiligd?
PWDevelopment heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen verlies of
onrechtmatige verwerking. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
• De website heeft een beveiligde SSL verbinding en extra Wordpress
beveiligings-plugins:
• PWDevelopment hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op
haar computer;
• Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens en bestanden om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• PWDevelopment draagt zorg voor het tijdig verwijderen van uw gegevens.
Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?
Neem contact op en ik regel het zo snel mogelijk voor u. Mocht u er desondanks
aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Als PWDevelopment wijzigingen doorvoert in de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in de Privacy Verklaring
bekend worden gemaakt.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.
Contact / verwerkers gegevens
PWDevelopment
Patricia Willemsen
Drakenburgerweg 63
3741 GL BAARN
06 13606702
pw@pwdevelopment.nl

