Privacyverklaring
Cfm. Algemene verordening gegevensbescherming – AVG
Grondslag
De grondslag waarop Trivalent VOF verzoekt om persoonsgegevens zijn alleen die
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
Op de website:
Bij het aanvragen van een contactmoment, rechtstreeks via ons mailadres of via de
contactpagina:
De naam, het emailadres en telefoonnummer voor een antwoord.
Bij de aanmelding voor een programma:
De naam, het emailadres en telefoonnummer voor de inschrijving.
Bij de aanschaf van een programma:
De benodigde gegevens waaronder naam, emailadres en telefoonnummer om de
betaling te kunnen verwerken, via een beveiligde betaalomgeving.
Bij aanmelding voor een E-book of inschrijving Nieuwsbrief:
De naam en emailadres ten behoeve van verzending.
In persoon en schriftelijk:
Bij een opdracht door privé persoon:
De benodigde gegevens ten behoeve van de begeleiding en facturatie zoals:
naam, adres, emailadres, telefoonnummer, eventuele werkgever en
functiegegevens.
.
Bij een opdracht van een werkgever:
De benodigde gegevens van de werkgever ten behoeve van de begeleiding en
facturatie zoals: naam, adres, emailadres, contactpersonen zoals leidinggevende,
personeelsdienst en financiële administratie.
De benodigde gegevens van de medewerker: naam, adres, emailadres,
telefoonnummer en functiegegevens.
Functionaris gegevensbescherming (FG) (niet in de zin van de wet)
Naam: Julius de Roo
Email: julius@degelukkigeprofessional.nl
Tel: 06 – 55 72 22 00
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Categorie ontvangers van uw gegevens
Verwerkers: Myriam en Julius de Roo en, indien van toepassing, een andere ingehuurde
coach. Dit wordt duidelijk voorafgaand aan de start van een programma aangegeven en
overeengekomen.
Verwerkers maken gebruik van de gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de
gekregen opdracht.
Technisch en functioneel beheerders van:
• Website- en emailhosting
• Autorespond (webshop en nieuwsbrief)
• E-learning
• E-boekhouden - boekhouding
Bovenstaande beheerders en boekhouder hebben alleen toegang tot de voor de
uitvoering van hun taak benodigde gegevens. Dit betreft veelal het up to date houden
van de software en boekhoudgegevens.
Bewaartermijn
Autorespond: zolang men de nieuwsbrief wil ontvangen. Jaarlijks, in de maand
december, is er een opschoning van de data en worden ‘afmelders’ gewist.
E-learning: zolang men gebruik maakt van het systeem en het begeleidingsprogramma
loopt. Na 1 jaar na aflopen van het programma wordt de data gewist.
E-boekhouden en boekhouding: 10 jaar. Na een eventuele beëindiging van Trivalent als
onderneming blijven de gegevens nog 7 jaar bewaard.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
Om gebruik van uw recht te maken, neemt u contact op met de FG.
Binnen 30 dagen na eerste contact over inzage, correctie of verwijdering, krijgt u
antwoord van de FG.
Afmelding van de nieuwsbrief kan via het ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief.
Afmelding geschiedt direct.
Klachten
Uw klacht rondom de AVG kunt u melden bij de FG waarna u binnen 30 dagen een
antwoord zult krijgen van de FG. Indien partijen niet tot een overeenstemming komen,
dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Trivalent zijn eveneens van toepassing.
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