Privacyverklaring

Bap Boumans Bedrijfstraining Actie en Performance
ook werkzaam onder de handelsnamen
BB BAP
en
ikbenbap

gevestigd te Munteltuinen 62, 5212 PM Den Bosch
vertegenwoordigd door B.E.Boumans
tel 06 – 37 44 09 77
mail: info@bapboumans.nl
websiteadressen:
• www.bapboumans.nl
• www.bbbap.nl
• www.ikbenbap.nl

1. Waarom en welke persoonsgegevens wij verwerken
BB BAP - ikbenbap verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers,
samenwerkingspartners, leveranciers en eventueel ook van medewerkers van de
organisaties van opdrachtgevers. Als trainer, begeleider, coach, facilitator, trainingsacteur,
stemacteur of performer moet je met je klantorganisaties kunnen bellen, mailen, op bezoek
gaan etc. BB BAP - ikbenbap verwerkt daartoe de zakelijke telefoonnummers, mailadressen,
adresgegevens en functies. Ook namen, zakelijke mailadressen, zakelijke telefoonnummers
en functies van medewerkers van de klantorganisatie, die op welke wijze dan ook betrokken
zijn bij de uitvoering van onze activiteiten worden soms opgeslagen, bijvoorbeeld i.v.m. het
aanleveren en retour ontvangen van huiswerkopdrachten, verslagen, afspraken maken,
contact houden etc. Deze gegevens worden uitsluitend binnen het kader van de door de
opdrachtgevende organisatie gegeven opdrachten gebruikt, tenzij met betrokkene(n) anders
wordt overeengekomen. Een overeenkomst kan ook betrekking hebben op samenwerking
met collega-organisaties of de intentie hiertoe. Ook dan worden namen, zakelijke adressen,
zakelijke mailadressen, zakelijke telefoonnummers en functies opgeslagen. Bij ZZP-ers en
kleine ondernemers die vanuit huis werken kan het zakelijke adres samenvallen met hun
privéadres. Ook de namen, zakelijke telefoonnummers, adressen, mailadressen en functies
van (medewerkers van) leveranciers worden opgeslagen, maar uitsluitend t.b.v. het
uitvoeren van overeenkomsten.
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Van onze medewerkers slaan we persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het
nakomen van de overeenkomsten met onze medewerkers en onze wettelijke verplichtingen
als werkgever (belastingwetgeving, arbeidswetgeving etc.). De loonadministratie is belegd bij
een administratiekantoor. Alle hiervoor noodzakelijke gegevens worden bij BB BAP ikbenbap en dat kantoor opgeslagen.

2. Toestemming
Klant, leverancier of samenwerkingspartner zijn van BB BAP - ikbenbap of de intentie hiertoe
hebben impliceert dat betrokkenen zoals hierboven geduid toestemming geven om de
persoonsgegevens zoals hierboven geduid door de BB BAP - ikbenbap te laten verwerken.
Het actief doorgeven van persoonsgegevens via één van onze websites, per mail alsmede
het overhandigen van een visitekaartje of het anderszins doorgeven van namen,
telefoonnummers etc. wordt opgevat als een intentie met elkaar zaken te gaan doen en
daarmee toestemming te geven de persoonsgegevens te verwerken t.b.v. te sluiten
overeenkomsten.

3. Bewaartermijn
Zakelijke klanten zijn in ons vak geen vluchtige klanten. BB BAP - ikbenbap bouwt veelal een
langdurige relatie met zijn klanten op. Soms wordt er korte tijd intensief voor een klant
gewerkt, dan weer jaren niet, maar klopt de klant vervolgens na jaren opnieuw bij ons aan.
Uit het oogpunt van klantgerichtheid bewaren we de zakelijke klantgegevens daarom 10 jaar.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BB BAP - ikbenbap blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze websites maken alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Op onze websites bepaal je zelf of je persoonsgegevens door geeft. Dit kan via het
contactformulier of de op de websites genoemde mailadressen.
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6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; toestemming intrekken; klachten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BB
BAP - ikbenbap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bapboumans.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BB BAP - ikbenbap wil je er tevens
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BB BAP - ikbenbap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@bapboumans.nl of andere op onze websites genoemde contactmogelijkheden.

8. Besluitvorming
BB BAP - ikbenbap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van BB BAP - ikbenbap) tussen zit.

Bap Boumans Bedrijfstraining Actie & Performance

www.bapboumans.nl

jouw voice-over
www.ikbenbap.nl
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