Privacy Beleid Kans²
Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een definitieve overeenkomst met Kans²
training en coaching heeft afgesloten tot het verrichten van werkzaamheden of aan wie Kans²
een offerte heeft verstrekt.
Opdrachtnemer: Kans², maatwerk in training & coaching

Algemeen
Kans² is een bureau voor training, coaching en management development. Ten behoeve van de
werkzaamheden van Kans² worden de persoonsgegevens geregistreerd. Kans² behandelt de
persoonsgegevens en de vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met hetgeen bepaald is
in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en is er voor verantwoordelijk dat deze op
een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

De registratie van Persoonsgegevens (art. 1, sub a van Wbp)
Het doel van de registratie van de Persoonsgegevens voor Kans² is het systematisch
vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens van de opdrachtgever.
Onder Persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie geven over een
identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn onder andere: de naam, het adres, de gegevens voor
het traject dat gevolgd wordt, de betalingsgegevens, de feedback over het traject en eventuele
informatie die u aan ons geeft. Daarnaast worden gegevens genoteerd die betrekking hebben
op het volgen van het traject zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u het traject heeft
afgerond.

Doel registratie Persoonsgegevens
De Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever (artikel 8, sub a, Wbp). Deze worden gebruikt voor:
a. het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de overeenkomst;
b. de informatieverzoeken van de opdrachtgever aan Kans²;
c. het telefonische of via het mailadres contact opnemen met de opdrachtgever als dit voor
de dienstverlening nodig is;
d. het toesturen van nieuwsbrieven, nieuw of interessante trajecten, ontwikkelingen en
andere informatieve berichten. Dit alles binnen het kader van de wetgeving;
e. het uitvoeren van analyses om de dienstverlening van Kans² te verbeteren;
f. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met
de bedrijfsvoering van Kans².

Geheimhouding
1. Kans² garandeert de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens
ten behoeve van traject met in achtneming van hetgeen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens is bepaald.
2. Kans² wint geen informatie bij derden in zonder uitdrukkelijke toestemming van de
opdrachtgever.

Kans² training & coaching | T 030 8784881 | info@kanskwadraat.nl | www.kanskwadraat.nl
Zandhofsestraat 42 3572GH Utrecht | KvK Utrecht nr. 30250927 | BTW-nummer 1765.83.142.B.02

3. Informatie, verstrekt door de opdrachtgever, zal door Kans² alleen na uitdrukkelijke
toestemming van de opdrachtgever aan derden verstrekt worden. Uitzondering hierop is
als:
- de wet hiertoe verplicht of
- de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het
kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
In geval van een verzoek om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, lid 1,
wordt van de behandeling van het verzoek een dossier aangelegd en beslist de directeur
of er sprake is van een verzoek dat valt onder de onder lid1 sub a of b van dit artikel
opgenomen uitzonderingen.
4. Medewerkers en partners van Kans² zijn gebonden aan de wettelijke eisen ten aanzien
van geheimhouding van de persoonsgegevens gegevens.
5. Kans² kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Kans² verplicht deze
derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Kans², welke zijn
vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
6. Indien in een traject gebruik maakt wordt van videofeedback zullen de video-opnamen,
die gedurende het traject door Kans² gemaakt worden, bij beëindiging van het traject
worden vernietigd. Video-opnamen vallen voor overige voorwaarden onder informatie
zoals bedoeld in lid 3.1 tot en met 3.5.
7. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Beveiliging, bewaring en verwijdering
Kans² heeft technische en organisatorische maatregelen, artikel 13 Wbp, getroffen om de
beveiliging van de persoonsgegevens gegevens te garanderen, zodat de registratie beveiligd is
voor onbevoegden om gegevens te raadplegen, te verstrekken, te veranderen en/of te
verwijderen alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.
Kans² bewaart de gegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doelen en
zo lang als de Wet dit bepaald heeft (artikel 10, lid1, van de Wbp).

Inzage- en wijzigingsrecht
De opdrachtgever heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
van zijn/haar persoonsgegevens, zoals bepaalt in de WbP. Indien een opdrachtgever, of door
de opdrachtgever aangewezen deelnemer van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of
indien hij/zij vragen heeft over het Privacy beleid van Kans² kan hij/zij Kans² een e-mail te
sturen naar info@kanskwadraat.nl

Wijzigingen in het Privacy beleid
Kans² ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit Privacy beleid zolang dit, met
inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, blijft gelden.
Kans² behoudt zich het recht voor om het Privacy beleid te wijzigen. Elke wijziging wordt op de
pagina van de website bekend gemaakt. Kans² adviseert opdrachtgevers regelmatig op deze
pagina te kijken.
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