Privacyverklaring
Buro van Thuijl voert individuele trajecten uit die gericht zijn op het vinden van een andere baan
(Loopbaancoaching - Outplacement - Re-integratietraject Spoor 2) en op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling (Personal Coaching). Het spreekt voor zich dat tijdens deze trajecten veel persoonlijke
gegevens door u worden gedeeld en dat het vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig omgaan met
deze gegevens van cruciaal belang is. Buro van Thuijl verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige
en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden.
Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens
tenminste aan de privacyregelgeving.

Contactgegevens:

Buro van Thuijl - Loopbaan & Persoonlijke ontwikkeling
Sint Nicolaasstraat 41a
6211NM Maastricht
www.burovanthuijl.nl
info@burovanthuijl.nl
+31(0) 43 3256306 / +31(0)6 34082231

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buro van Thuijl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord
dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze
privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Nationaliteit
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres(sen)
- Gegevens over arbeidsverleden, opleidingsverleden, beroep, dienstverband, werkgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
- Gegevens m.b.t. uw hulpvraag
- Persoonlijke problematiek(en)
- Medische achtergrond/ FML-lijst van Arbeidsdeskundige, gegevens m.b.t. belastbaarheid
- CV, sollicitatiebrieven
- BSN (Burgerservicenummer)

Buro van Thuijl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Om met noodzakelijke informatie de doelstelling te kunnen realiseren van het coachingstraject.
- Het verzenden en uitwisselen van opdrachten en afspraken in kader van het coachingtraject.
- Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Buro van Thuijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dossier
De gegevens die de cliënt verstrekt worden opgenomen en bewaard deels in een persoonlijk digitaal
dossier en gedeeltelijk in een papieren dossier. De papieren dossiers worden bewaard in een
afgesloten dossierkast. Dit dossier is enkel en alleen in te zien door de begeleidende coach.

Inhoud dossier:
- Aanmeldings/intake-gegevens, offertes (ondertekend) en facturen t.b.v. opdrachtgever,
NAW gegevens
- Opleidings-, en werkervaringsgegevens (Para)medische gegevens
- Aard van handicap (indien van toepassing)
- Relevante correspondentie
- Werkgevers-/ bedrijfsinformatie
- (Voortgangs)rapportages- en gespreksverslagen.
- CV(‘s) en sollicitatiebrieven

Hoe lang we gegevens bewaren
Buro van Thuijl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons bewaartermijn is 2 jaar na afronding van
het coachingtraject.

Delen met anderen
Buro van Thuijl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 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. Buro van Thuijl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven met wie
informatie gedeeld wordt zijn; administratiekantoor en Licentieverstrekkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buro van Thuijl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burovanthuijl.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Buro van Thuijl zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Buro van Thuijl 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.

Beveiliging
Buro van Thuijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ons computersysteem is hiertoe beveiligd
met een uitgebreide zakelijke internet-Endpoint Security.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met info@burovanthuijl.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een
klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den
Haag.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de
bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de
verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw
persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van: 6 juni 2018.

