
Privacyverklaring  

Seppenwoolde HR Advies bewaart jouw persoonlijke gegevens op een beveiligde laptop. En daar 

blijven ze ook. Ik geef jouw informatie niet door aan derden. De gegevens die ik nodig heb om jou 

van dienst te kunnen zijn, staan hieronder gemeld. Evenals wat ik met die gegevens doe. Mocht je 

toch liever niet hebben dat deze gegevens niet bewaard worden, stuur dan een mailtje naar 

info@seppenwooldehradvies.nl. Dan zorg ik dat al je gegevens worden verwijderd binnen de 

wettelijke termijn. Voor het versturen van rapportages hanteer ik als arbeids- en 

organisatiepsycholoog de NIP-code voor psychologen. Het belangrijkste dat daarin staat, is dat ik 

jouw gegevens voortkomende uit het assessment, enkel mag delen met mijn opdrachtgever (ik 

zorg dat jij weet welke persoon/personen binnen de organisatie dit is/zijn) op voorwaarde dat ik 

daar op voorhand jouw schriftelijke toestemming voor heb. Met andere personen of instanties dan 

mijn opdrachtgever mag ik de rapportages niet delen. Ik beloof je dan ook dat ik dat niet zal doen.    

Ik werk met de testsoftwareleverancier HR Organizer uit Wageningen, hiervoor is er een 

bewerkingsovereenkomst opgesteld. HR Organizer voldoet aan de wetgeving AVG. 

 

Welke gegevens 
bewaren we? 

Waarvoor gebruiken 
we deze? 

Op basis van welke 
grondslag? 

Bewaartermijn  

Naam  Om je aan te spreken en 
om in de testsoftware HR 
Organizer testen op jouw 
naam klaar te zetten om 
te maken tijdens het 
assessment.  

Noodzakelijk voor 
uitvoering van de 
overeenkomst 
(gerechtvaardigd 
belang) 

1 jaar. Daarna verwijder 
ik de gegevens. 

E-mailadres  Om je de uitnodiging te 
maken, contact te houden 
over onze gemaakte 
afspraken, om nazorg te 
verlenen (als followup na 
aantal maanden tot een 
jaar je nog eens te 
kunnen vragen hoe het 
met je gaat) en om een 
factuur te sturen als dat 
zo afgesproken is 

Gerechtvaardigd 
belang  

1 jaar. Daarna verwijder 
ik de gegevens. 

Adres, telefoonnummer, 
geboortedatum en overige 
gegevens uit je op je CV 
hebt staan. Want ik 
bewaar graag je CV 
(hardcopy en digitaal) 

Om jou alvast een klein 
beetje te leren kennen 
voor het assessment, je 
coachtraject of 
adviestraject 

Gerechtvaardigd 
belang 

1 jaar. Daarna verwijder 
ik de gegevens. 

De voorbereidings- en/of 
huiswerkopdrachten die ik 
je geef en die jij dan per 
mail aan mij retourneert 
(digitaal) 

Om jou beter te leren 
kennen voor het 
assessment, je 
coachtraject of 
adviestraject en je dus 
beter te kunnen 

helpen/begeleiden/ 
adviseren 

Gerechtvaardigd 
belang 

1 jaar. Daarna verwijder 
ik de gegevens. 

Rapportages assessment 
(hardcopy en digitaal) 

Om deze op een later 
moment nogmaals aan 
jou of je werkgever ten 
tijde van het assessment 
te kunnen verstrekken als 
daar behoefte aan is  

Gerechtvaardigd 
belang 

1 jaar.  Daarna 
verwijder ik de 
gegevens. 

Aantekeningen 
assessment (hardcopy) 

Om deze op een later 
moment nogmaals aan 
jou of je werkgever ten 
tijde van het assessment 
te kunnen verstrekken als 
daar behoefte aan is  

Gerechtvaardigd 
belang 

1 jaar. Daarna verwijder 
ik de gegevens.  

Aantekeningen traject 
(hardcopy)  

Om deze op een later 
moment nogmaals aan 
jou of je werkgever te ten 
tijde van het traject te 
kunnen verstrekken als 
daar behoefte aan is  

Gerechtvaardigd 
belang 

1 jaar. Daarna verwijder 
ik de gegevens.  
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