PRIVACY VERKLARING Talent2Use
Talent2Use respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben
we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens
wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze
privacy verklaring is van toepassing op onze website www.wilmahanskamp.nl (de
"Website") en de activiteiten en bijeenkomsten die wij aanbieden (de "Activiteiten").
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")
Talent2Use, gevestigd aan Veldzichtstraat 8, 3731 GH, De Bilt, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://wilmahanskamp@me.com
Veldzichtstraat 8, 3731 GH, De Bilt
Telefoon: 0031 6 5757 3873
Wilma Hanskamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Talent2Use.
Zij is te bereiken via wilmahanskamp@me.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Talent2Use verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website
gebruikt, zoals:
- De naam van de browser die je gebruikt
- Het besturingssysteem dat je gebruikt
- De service provider waarmee jij internettoegang hebt
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een
doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een
onverwachte manier door ons gebruikt.
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via wilmahanskamp@me.com, dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Talent2Use verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Talent2Use analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
- Talent2Use verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Talent2Use 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 Talent2Use) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Talent2Use bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Zo lang je klant bij ons bent, en zolang de
gegevens relevant zijn om je te kunnen bereiken.
- Personalia > Bewaartermijn > 7 jaar, op voorschrift van de Belastingdienst
- Adres > Bewaartermijn > zo lang je klant bij ons bent en tenminste 7 jaar, op
voorschrift van de Belastingdienst, maar ook om je factuur toe te kunnen sturen.
- Andere gegevens > Bewaartermijn > 7 jaar, te verlengen indien nodig om diensten
te kunnen uitvoeren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Talent2Use verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal 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.
Talent2Use blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser
wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je
apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies
zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan
bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er
worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel
op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.
Wijziging van de privacy verklaring
Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Als wij de privacy verklaring in
belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen
samen met de nieuwe privacy verklaring.
Jouw rechten en hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Talent2Use 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 op
met wilmahanskamp@me.com.
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende
rechten:
•
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
•
Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens;
•
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op
jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer
hoef te doen;
•
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
•
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat
wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
•
Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken.
Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens
meer van jou verwerken.
Voor het beroepen op je recht en bij vragen of opmerkingen over onze privacy
verklaring kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Contact
Talent2Use: Wilma Hanskamp
KvK nummer: 27321079
Per mail: wilmahanskamp@me.com
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