MonadCompany
Wat mensen beweegt

Privacyverklaring
Wat er gebeurt met je gegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten.
We hebben deze verklaring opgesteld om je te informeren over hoe we met jouw gegevens
omgaan.
Deze verklaring heeft als doel om het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan
MonadCompany kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover
MonadCompany de beschikking heeft, te regelen.
Onder juist gebruik wordt verstaan:
De wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden van persoonsgegevens
volgens de wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk
fatsoen.
Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit
nodig is voor het doel, waarvoor wij deze gegevens beheren. Dit beginsel is de leidende
gedachte achter deze verklaring.
Contactgegevens
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Bedrijfsnaam: MonadCompany
Aansluitnummer KvK: 511.710.58
Adres: Leeuwerikstraat 83, 3853 AC, Ermelo
Telefoonnummer: 06-43213209
E-mail: HWdeBont@gmail.com
MonadCompany verkrijgt persoonsgegevens via jouzelf of via derden in het kader van onze
dienstverlening.
Persoonsgegevens
MonadCompany verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW- gegevens
• Contactgegevens (e-mailadres)
• Uitslagen van persoonlijkheidstests
Doeleinde
MonadCompany verwerkt deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:
Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage en contact).
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met
onze opdrachtgevers.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat MonadCompany hier gerechtvaardigde
belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
•
•

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verzorgen van onze dienstverlening
Grondig en zorgvuldig advies over kansen en mogelijkheden kunnen geven aan onze
cliënten op basis van gemeten mindset, angst moed profiel, voorkeurstijl, houding in
het team, drijfveren en waarden.
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Verstrekking aan derden
MonadCompany is een coaching- en adviesbureau. Wij gaan in onze dienstverlening een
vertrouwensrelatie aan met onze cliënten. Hieruit volgt rechtstreeks een
geheimhoudingsplicht, voor alle informatie die ons in de uitoefening van ons vak ter kennis
komt.
Dit betekent in dat wij de rapportage en de resultaten van de persoonlijkheidstest(en) alleen
aan jou en de opdrachtgever doen toekomen en dat jij eigenaar bent en blijft van de
rapportage. Het is derhalve aan jou of en zo ja je deze resultaten binnen de organisatie of
daarbuiten wil delen. We informeren onze opdrachtgevers voor aanvang van de opdracht voor
een persoonlijkheidstest(en) uitgebreid over deze voorwaarde, zodat je ook daadwerkelijk
vrij bent in het wel of niet delen van de uitkomsten.
MonadCompany verstrekt uitsluitend die gegevens aan derden die relevant zijn voor de
legitieme vraagstelling van die derden en waarvoor jij als cliënt vooraf gericht en schriftelijk
toestemming hebt verleend.
Bewaartermijn gegevens
Voor het aanmaken van de testcodes voeren we de in deze verklaring genoemde
persoonsgegevens in op het goed beveiligde en slechts door ons toegankelijke online platform
van onze testuitgevers.
Meer informatie over het gebruik van deze websites en de wijze waarop zij met jouw
privacy en persoonsgegevens omgaan, vind je via de volgende links:
MonadCompany zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de
doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken.
De bewaartermijn die wij aanhouden is 5 jaar, daar er dikwijls nog ruim na afronding van de
procedure nog vragen van cliënten komen betreffende advies of loopbaankansen en je als
cliënt dan niet de gehele test opnieuw hoeft te doen om antwoorden op je vragen te krijgen.
Beveiliging van jouw gegevens
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang. Daarom heeft MonadCompany passende beveiligingsmaatregelen
genomen, o.a.:
• Niet meer gegevens gebruiken dan nodig
• Geen toegang door anderen tot gegevens
• Moderne beveiliging voor opslag en verzenden van gegevens
Jouw rechten
Je hebt als cliënt het recht om MonadCompany een verzoek te doen tot inzage van je
persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen twee weken een overzicht
van je persoonsgegevens. Indien daarin onjuistheden blijken, kan je verzoeken om deze
gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kan je MonadCompany vragen om overdracht van persoonsgegevens of kan je bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je
persoonsgegevens kan je sturen naar:

MonadCompany
Leeuwerikstraat 83
3853 AC Ermelo
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat ons dit dan vooral
weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je recht om een klacht in te dienen bij
de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
MonadCompany kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd
op onze website. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op
de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Laatste aanpassing privacyverklaring: 19 januari 2019
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