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Privacy verklaring 

 

W&M PSYCHOLOGEN, gevestigd aan de Torenallee 45 5617 BA Eindhoven, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacy verklaring.  

 

W&M PSYCHOLOGEN zal zich naar alle redelijkheid inspannen om er voor te zorgen dat 

persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld zoals 

voorgeschreven door Europese regelgeving in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 

Deze privacy verklaring bevat de volgende onderdelen:  

 

1. Doel van de gegevens  

2. Geautomatiseerde besluitvorming 

3. Bewaarperiode  

4. Website, cookies en vergelijkbare technieken 

5. Uw gegevens en derden 

6. Beveiliging van gegevens 

7. Beheer van gegevens 

8. Wijzigingen in deze verklaring 

 

W&M PSYCHOLOGEN houdt zich primair bezig met het afnemen van assessments (zowel 

selectie- als ontwikkeling assessments), coaching en advisering gericht op Talent 

Management. 

 

De contactpersoon op het gebied van privacy bij W&M PSYCHOLOGEN is Mieke van Lierop.  

Zij is te bereiken via info@wmpsychologen.nl of via telefoonnummer: +31 (0)40 252 5201. 
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1  Doel van de gegevens  

 

Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.  

Deze privacy verklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn 

gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens 

(bijv. naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer) en organisatiegegevens (naam 

manager, afdeling) en in sommigen gevallen een foto). Als wij u om persoonlijke gegevens 

vragen of verkrijgen via uw werkgever, vermelden wij altijd het doel bij voorkeur bij het 

eerste contact.  

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt 

die u zelf of uw werkgever actief heeft verstrekt (online of op papier).  

Op het moment dat u contact opneemt via e-mail worden de gegevens die u meestuurt, 

zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver en 

periodiek opgeschoond. 

Rapportages die geschreven worden in het kader van assessments, coaching of advisering 

worden uitsluitend verstrekt aan opdrachtgevers nadat de kandidaat hiervoor schriftelijke 

toestemming heeft gegeven. Dit volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP).  

2  Geautomatiseerde besluitvorming  

W&M PSYCHOLOGEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

3  Bewaarperiode 

W&M PSYCHOLOGEN bewaart uw gegevens zolang als er sprake is van een klant relatie. 

Na voltooiing van de opdracht of beëindiging van de klantrelatie worden de 

persoonsgegevens in het klantenbestand bewaard totdat deze periodiek wordt 

opgeschoond. In sommige gevallen zullen bijvoorbeeld e-mailadressen opgeslagen blijven 

tot de persoon zelf actie onderneemt door het uitschrijven van zijn e-mailadres. 

4  Website, cookies en vergelijkbare technieken 

De webpagina’s van W&M PSYCHOLOGEN (www.wmpsychologen.nl en 

www.wmmetalfit.nl) kunnen verwijzingen bevatten naar andere websites. Wij hebben geen 

zeggenschap over de doorverwezen websites, noch over de privacy maatregelen.  

W&M PSYCHOLOGEN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  

http://www.wmpsychologen.nl/
http://www.wmmetalfit.nl/
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U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 

de instellingen van uw browser verwijderen. 

5  Uw gegevens en derden  

W&M PSYCHOLOGEN deelt uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer het 

noodzakelijk is om de gegevens door te geven voor de betreffende dienst. Denk aan een 

emailadres voor het uitsturen van een online assessment (testmateriaal) via de 

testleverancier of het laten uitvoeren van een opdracht door een ingeschakelde derde. Met 

leveranciers en opdrachtgevers zijn/worden Verwerkingsovereenkomsten gesloten.  

W&M PSYCHOLOGEN verkoopt, verhuurt of least persoonsgegevens niet aan anderen. 

Indien u als opdrachtgever gegevens van anderen met ons deelt, bent u verantwoordelijk 

voor het vragen van toestemming en het vrijgeven van de gegevens. Een voorbeeld 

hiervan is het aanleveren van een lijst met deelnemers voor een training aan het hotel 

waar de training zal plaatsvinden.  

W&M PSYCHOLOGEN is ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte 

en volledige uitvoering van de verplichtingen conform de AVG en maakt indien noodzakelijk 

daartoe concrete afspraken per project met ingeschakelde derden.   

6  Beveiliging van gegevens  

W&M PSYCHOLOGEN stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat 

te beveiligen. Van de persoonsgegevens worden soms kopieën op papier gemaakt. Deze 

worden op kantoor bewaard. Deze zullen uiteindelijk met een papiervernietiger worden 

verwijderd. De persoonsgegevens worden voor het overige digitaal bewaard op computers 

op kantoor en huisadres. De computers zijn adequaat beveilig.  

Verder beschikt W&M PSYCHOLOGEN over geschikte middelen en beheerprocedures om de 

gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking 

te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te 

garanderen.  

Voor de persoonsgegevens voor de bedrijfseconomische analyses gelden verder de AVG-

verplichtingen voor de betreffende opdrachtgever.  

7  Beheer van gegevens  

Indien u uw gegevens aan ons verstrekt hebt en deze wilt laten wijzigen of verwijderen 

kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen. U kunt dan al uw contactgegevens 

door ons laten aanpassen of verwijderen uit onze database.  

8  Wijzigingen in deze verklaring  

Wijzigingen in de privacy verklaring van W&M PSYCHOLOGEN worden gepubliceerd in dit 

document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Via onze 

homepage vindt u altijd de meest recente versie. Gepubliceerd 29 mei 2018 (eerste versie) 

herzien 5 Juli 2018 (tweede versie).  


