Privacy statement deelname certificeringstraining
HRM Profielen is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het vermarkten en inzetten van assessments. Onze
assessments zijn breed inzetbaar als het gaat om inzicht, bewustwording en ontwikkeling van mensen en
teams. Ons doel is om het inzetten van onze assessments, door trainers, coaches, leidinggevende en HRprofessionals, zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit om mensen en/of teams te helpen bij hun ontwikkeling.
Dit privacy statement regelt onder andere de wijze waarop HRM Profielen informatie en uw Persoonlijk
Identificeerbare Informatie (PII) verzamelt, gebruikt en onderhoudt wanneer u gebruik maakt van de websites
van HRM Profielen.
HRM Profielen heeft haar processen, werkwijze en websites dusdanig ingericht dat zij geheel voldoen aan de
eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) zijn vastgesteld. U wordt
gevraagd om in onze beveiligde online omgeving een assessment (vragenlijst) in te vullen. Na het invullen van
de vragenlijst heeft u het recht om de analyse in te zien, op te vragen en om uw persoonsgegevens te laten
wissen.

Onze inzet voor privacy
Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit statement kunt u onder andere lezen welke gegevens we van u
verzamelen, waarom we dit doen en hoe lang we uw PII bewaren. Verder geven we u informatie over de
manier waarop we uw PII beveiligen en hoe u uw rechten, die de AVG u toekent, kunt uitoefenen. Om het
privacy statement makkelijk te kunnen vinden is deze beschikbaar via onze homepage op elk moment dat om
persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt verzocht.
Op het moment dat u PII aan ons verstrekt, geven wij u de mogelijkheid om dit privacy statement te lezen.
Vervolgens kunt u instemmen (= toestemming geven) met de voorwaarden van dit privacy statement en het
gebruik door HRM Profielen van de informatie die zij verzamelt, zoals beschreven in dit privacy statement. Als u
niet akkoord gaat met dit privacy statement kunt u niet deelnemen aan de certificeringstraining en hebben wij
niet de mogelijkheid om een account aan te maken. Tenzij HRM Profielen aan een wettelijke verplichting moet
voldoen, hebt u het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken
door dit schriftelijk door te geven aan HRM Profielen. Vanaf dat moment wordt uw PII gewist en zullen uw PII
niet langer meer beschikbaar zijn.

De informatie die wij verzamelen
De PII die wij verzamelen voor het in orde maken van deelname aan de inschrijving van de certificeringstraining
omvat: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht (voor de juiste aanspreekvorm), positie/functie,
organisatie, telefoonnummer, eventueel website, factuurgegevens (voor het versturen van de facturatie), logo
(voor het aanmaken en vorm geven van het account) en IP adres. HRM Profielen verzamelt alleen de PII die het
nodig heeft om de inschrijving en het account op orde te maken. Wij geven uw PII niet vrij en geven deze niet

door aan derden, behalve aan de persoon of organisatie die u gevraagd heeft om het assessment te voltooien.
Als ons beleid inzake openbaarmaking of overdracht van PII aan derden, onder invloed van wet- en regelgeving,
in de toekomst verandert, zullen wij deze wijziging in ons privacy statement opnemen en u de mogelijkheid
bieden om uw PII niet te delen. HRM Profielen bewaart alle PII van EU personen op een beveiligde server
binnen de EU (Nederland – Spankeren).
Personen van wie wij PII hebben verzameld, kunnen vragen of opmerkingen over de verwerking van hun PII
direct aan ons richten via info@hrmprofielen.nl. Wij doen er alles aan om alle vragen met betrekking tot uw PII
en de daarmee verband houdende problemen tijdig op te lossen.

Privacy van kinderen
Onze dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van respondenten die jonger zijn dan 16
jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. HRM profielen verzamelt of bewaart dan ook geen
informatie van diegenen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@hrmprofielen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De manier waarop wij informatie gebruiken
We gebruiken uw persoonsgegevens, om de inschrijving voor deelname aan de certificeringstraining DISC en/of
Drijfveren op orde te maken. Uw naam, geslacht, functie, organisatie, logo en e-mail adres worden gebruikt om
een account aan te maken zodat de deelnemer na afronden van de certificeringstraining hier gebruik van kan
maken. Deze gegevens zijn nodig voor het opmaken van de rapporten en de correspondentie. De
factuurgegevens worden bewaard om de kosten van de training en de afname van de analyses te kunnen
factureren. We verzamelen geen informatie over u behalve de informatie en gegevens die nodig zijn om uw
rapport samen te stellen. Uw geslacht wordt alleen gebruikt om de juiste aanspreekvorm te selecteren. Ten
slotte gebruiken of delen we de PII die aan ons is verstrekt nooit op een manier die niet verband houdt met de
hierboven beschreven wijze.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HRM Profielen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Zo maakt HRM Profielen gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en
dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uw
persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door HRM Profielen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@hrmprofielen.nl Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar
in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel,
u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te
vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen
wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. HRM Profielen heeft geen invloed
op het gebruik van gegevens door Sociale media.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
HRM Profielen standaardbeleid is om uw gegevens te bewaren voor een maximum van 5 jaar. Uw gegevens
kunnen echter eerder worden verwijderd als daarom is verzocht. Wij bewaren uw analyse (uw antwoorden) en
kunnen deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de
contactgegevens onderaan dit privacy statement.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
HRM Profielen
Slenkweg 2
6684 DK Ressen
www.hrmprofielen.nl
info@hrmprofielen.nl
085 876 97 41

