Privacy Policy Drietact
Drietact hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Drietact houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons
Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onderaan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden, prospects, klanten of
leveranciers
Persoonsgegevens van geïnteresseerden, klanten of leveranciers worden door Drietact verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
-‐
-‐
-‐

Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht, en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-‐
-‐

De overeengekomen opdracht;
Een aanvraag of offerte

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Drietact de volgende persoonsgegevens van u vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Adres en Woonplaats
Geslacht;
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8.
9.
10.
11.

Functie;
Werkgever;
CV;
Persoonlijke informatie ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, waaronder bijvoorbeeld maar
niet uitsluitend een communicatieprofiel, diverse persoonlijke testen, plan van aanpak in de
begeleiding, familieachtergrond (in geen geval etnische afkomst of geloofsovertuigingen),
persoonskenmerken, invullen van diverse persoonlijke oefeningen, gespreksverslagen, teamanalyses
etc.
12. Assessmentrapporten geschreven door Drietact waarbij informatie over de persoonskenmerken,
talenten, competenties, vaardigheden, aandachtspunten worden opgeschreven.
1.1 Assessments uitgelicht
Drietact is aangesloten bij het NIP (nederlands Instituut van Psychologen) en handelt conform hun
beroepscode. Ook is zij tuchtrechtelijk aanspreekbaar. In de beroepscode zijn een aantal zaken vastgelegd,
waaronder het doel van het onderzoek, de wijze waarop kandidaat en werkgever akkoord gaan, de
bewaartermijn en het blokkeringsrecht van de kandidaat. Indien voor het doel van het assessment sprake is
van het verwerken van informatie over de psychische gezondheid van de kandidaat (e.e.a. ter overweging van
Drietact), dan zal Drietact eerst uitdrukkelijk toestemming opvragen van de betrokken kandidaat. Hierin zal
Drietact ook in overweging nemen in hoeverre kandidaat werkelijk “vrij” is om niet in te stemmen, zonder dat
dit consequenties heeft voor de arbeidsrechtelijke relatie van de kandidaat.
1.2 Samenwerkingen in opdrachten
In geval van samenwerkingen van Drietact met andere partijen voor het inhoudelijk uitvoeren van de opdracht
zal Drietact aan de klant akkoord vragen over het delen van bepaalde gegevens.

2. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Drietact opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
-‐
-‐

-‐

Maximaal 2 jaar na afronding van de opdracht voor wat betreft onderdeel 7 tot en met 12
en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar voor wat betreft onderdeel 1 tot en met 6
en daar bovenop de financiële gegevens van de opdracht (waaronder factuurbedrag, datum van
betaling)
Wat betreft de persoonlijkheidstesten die door Drietact extern worden ingekocht (waaronder de
leveranciers Eelloo en KLLP): deze testen blijven in beginsel 7 jaar opgeslagen in de beveiligde
databases van de leveranciers.

3. Rechten
U hebt de volgende rechten op uw eigen persoonlijke gegevens:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

inzagerecht;
recht op rectificatie;
recht op vergetelheid;
recht op beperking van verwerking;
recht op kennisgevingsplicht;
recht op overdraagbaarheid van gegevens;
recht van bezwaar.
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4. Derden en leveranciers
Drietact maakt voor sommige services gebruik van producten van derden. Hieronder vindt u een opsomming
van deze partijen en de gegevens die zij verwerken. Ook ziet u of u zelf uw gegevens invult of dat er door
Drietact gegevens worden verstrekt. Eventuele gegevens die worden verzonden worden altijd beperkt tot het
minimaal noodzakelijke.

Service

Aanbieder

Wie
verstrekt
gegevens?

Persoonsgegevens

Doel verwerking

Bewaartermijn

Psychologische
testen

Eelloo

Uzelf

Naam, geslacht,
geboortedatum
en e-mailadres

Inzicht in
verschillende
psychologische
constructen,
waaronder
capaciteiten,
persoonlijkheid,
loopbaan etc

7 jaar

Communicatieprofiel

Life
Languages
International

Uzelf

Naam, emailadres, land
en staat.

Opmaken van Life
Languages (team)
communicatieprofiel

7 jaar

Administratie

Moneybird

Drietact

Naam, adres,
plaats, emailadres,
organisatie,
telefoonnummer,
soms ook kvk
nummer, btw
nummer,
betaalgegevens
en betaalgedrag.

Persoonlijke
administratie
Drietact

7 jaar

5. Overig
Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Statement opgenomen privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid
of gewijzigd. Drietact heeft te allen tijde het recht om dat te doen. Wijzigingen zullen ook op deze pagina te
vinden zijn. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wilt u gebruik maken van
één van de rechten genoemd onder 3 dan kunt u dit per mail aangeven. Mocht u klachten hebben over de
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verwerking van uw persoonsgegevens door Drietact, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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