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 MAAK MEER MOGELIJK  

 

Privacyreglement, versie mei 2018 

Ik hecht groot belang aan uw privacy. Dat deed ik altijd al, maar sinds de invoering van de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens (AVG, mei 2018) heb ik de manier waarop ik dat doe op papier gezet.  

 

Op het moment dat u het contactformulier op deze website invult, of wanneer u zich aanmeldt voor 

mijn nieuwsbrief, registreer ik uw naam en e-mailadres. Dat doe ik zodat ik contact met u kan 

opnemen en/of om u mijn nieuwsbrief te kunnen toezenden.  

 

Meldt u zich bij mij aan als klant voor loopbaanadvies, persoonlijk of via uw werkgever, dan 

registreer ik naast bovenstaande contactgegevens uw telefoonnummer en functie alsmede de 

informatie uit het CV dat u mij aanlevert, waaronder in ieder geval informatie over de opleidingen 

die u heeft gevolgd en de werkervaring die u heeft opgedaan. Deze informatie heb ik minimaal nodig 

om u op een goede manier te kunnen coachen op loopbaangebied. Wat de overige informatie in uw 

CV betreft, selecteert u zelf welke gegevens daaruit u met mij wilt delen. Datzelfde geldt voor 

oefeningen/huiswerkopdrachten die u tijdens het traject uitvoert: u kiest zelf welke informatie u met 

mij wilt delen.  

 

Indien uw werkgever u naar mij doorstuurt voor re-integratiebegeleiding (het zogenaamde ‘spoor 2 

traject’) registreer ik naast alle hierboven genoemde persoonsgegevens de aanvullende informatie 

die uw werkgever mij toestuurt, zoals de Functionele Mogelijkheden Lijst of het 

Inzetbaarheidsprofiel, zoals uw werkgever dat bij mij aanlevert. Deze informatie heb ik nodig om u te 

kunnen begeleiden bij het vinden van duurzaam werk dat past bij uw belastbaarheid, bij een andere 

dan uw eigen werkgever, met andere woorden: om de doelstelling van het spoor 2 traject te kunnen 

behalen.  

Het delen van informatie met derden 

Ik vertrek geen informatie aan derden, tenzij:  
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 Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die uw werkgever met mij heeft 

gesloten. Dit doet zich voor bij:  

- Een spoor 2 traject. Uw werkgever heeft periodieke verslagen nodig van het verloop van 

het traject, om richting UWV te kunnen aantonen dat hij aan zijn re-

integratieverplichting heeft voldaan. Daarom leg ik u bij zo’n traject altijd vooraf een 

toestemmingsformulier voor waarin ik aangeef dat ik uw werkgever periodiek verslagen 

zal sturen, met de vraag dit te tekenen. Overigens krijgt u alle verslagen eerst te lezen 

voordat ik deze naar uw werkgever stuur.  

- Het sturen van een offerte aan uw werkgever, om te komen tot een opdracht voor een 

loopbaanadviestraject.  

- Het sturen van een factuur aan uw werkgever in het kader van een van bovenstaande 

trajecten.  

 U daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld in het kader van interviews voor een 

boek dat ik wil publiceren.  

 Een wettelijk voorschrift mij hiertoe verplicht.  

 Dit nodig is om mijn administratie correct uit te voeren, zoals bij het aanleveren van 

gegevens aan mijn boekhouder in het kader van het voldoen aan mijn plicht om belasting te 

betalen: dit betreft alleen factuurgegevens, geen inhoudelijke informatie.  

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens 

Het computersysteem dat ik gebruik is beveiligd tegen inbreuk van buitenaf.   

Digitaal opgeslagen documenten in mijn computersysteem, zoals uw CV en verslagen, zijn beveiligd 

met een wachtwoord dat alleen aan mij bekend is. Als ik e-mails verstuur aan u of aan uw werkgever, 

dan doe ik dat via een beveiligde download van Sealr  

 

Ik verwerk en bewaar uw gegevens alleen overeenkomstig de wet en alleen voor het doel waarvoor 

ik ze heb geregistreerd.  

 

Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het mij dan weten, dan 

komen we daar ongetwijfeld samen op een goede manier uit.  

 

Hartelijke groet,  

Manon Brinkman  

https://beveiligde.download/hoe-het-werkt

