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Privacyverklaring 
 

 

Definities 
In deze privacyverklaring hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: 
 

a) Onder Reflect wordt verstaan Reflect Personeelsadvies en alle adviseurs die in dienst zijn bij Reflect. De 
activiteiten die Reflect aan een opdrachtgever ten dienste stelt, zijn training, coaching, procesbegeleiding, 
advisering en/of uitvoering van wervings- en selectieprocedures van personeel voor een dienstbetrekking 
dan wel voor interim-activiteiten bij een opdrachtgever, evenals verschillende vormen van assessments die 
gericht zijn op o.a. het selecteren en ontwikkelen van medewerkers. 

 

b) Een opdrachtgever is iedere rechtspersoon die Reflect inschakelt voor advisering, begeleiding, uitvoering 
en/of verzorging van dienstverlenende activiteiten, zoals hierboven genoemd in artikel a. Reflect voert de 
overeengekomen dienstverlening alleen uit in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. 

 

c) Een opdracht is de overeenkomst tussen Reflect en de opdrachtgever op grond waarvan Reflect activiteiten 
- zoals hierboven genoemd in artikel a. – verzorgt voor de opdrachtgever. 

 

d) Een cliënt / kandidaat is een door de opdrachtgever aangewezen persoon of zakelijke relatie die door 
Reflect wordt geaccepteerd in het kader van een opdracht, zoals hierboven genoemd in artikel c. 

 
 

 

1. Contactgegevens 
Het Wielsem 10 - 5231 BW ’s-Hertogenbosch - Postbus 3247 - 5203 DE ’s-Hertogenbosch - 073 – 6414481 - 
www.reflectpersoneelsadvies.nl - info@reflectpersoneelsadvies.nl. Vragen over deze privacyverklaring of ver-
zoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: dhr. L. Allas en/of mevr. A.L. Bosch: 
info@reflectpersoneelsadvies.nl | 073 – 6414481. 
 

2. Toepassing 
Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die worden verzameld of verwerkt via de 
website, mobiele applicaties en andere diensten die gegevens verzamelen of verwerken en deze verklaring 
bevatten, en die het eigendom zijn van Reflect Personeelsadvies. Op de betrekkingen tussen Reflect, haar 
opdrachtgevers en cliënten / kandidaten is het Nederlands recht van toepassing. 
 

3. Verwerking persoonsgegevens 
Reflect Personeelsadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Reflect Personeelsadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u rechtstreeks of via 
een opdrachtgever gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

• Voor- en achternaam; 
• Geslacht; 
• Geboortedatum en –plaats; 
• Burgerlijke staat; 
• Uw beroep en eventueel dat van uw partner; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer en e-mailadres; 
• Alle gegevens die een cliënt ons verstrekt over zijn/haar capaciteiten, competenties en persoonlijke situatie. 
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4. Doel en grondslag 
Reflect Personeelsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

• Het onderhouden van contact; 
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 
• Een goede en efficiënte dienstverlening; 
• Beheer van het cliëntenbestand; 
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 
• Analyseren, beoordelen, rapporteren en adviseren voor verantwoording aan opdrachtgevers; 
• Facturering, innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen; 
• Nakomen van wettelijke verplichtingen; 
• Het voeren van geschillen. 
 

5. Gegevensopslag 
Reflect Personeelsadvies gebruikt beveiligde, losse computers (Windows + Office) voor de verwerking en op-
slag van NAW gegevens, offerten, facturen en andere zakelijke informatie. Dataverwerking en rapportage / ver-
slaglegging m.b.t. onze dienstverlening aan cliënten en opdrachtgevers wordt digitaal bewaard. Elke computer 
is beveiligd met een geheime toegangscode en kan dus niet door onbevoegde derden worden gebruikt. 
Daarnaast is elke computer beveiligd d.m.v. een deugdelijk antivirusprogramma met een ingebouwde firewall, 
die regelmatig wordt geüpdate.  
 

6. Bewaartermijnen 
Reflect Personeelsadvies bewaart uw NAW gegevens digitaal en/of op papier maximaal 7 jaar volgens de eisen 
van de belastingdienst. Verslaglegging van een training, assessment of coachingstraject blijft 2 jaar bewaard 
om eventuele (vervolg)consulten effectief te kunnen oppakken. 
 

7. Delen met derden 
Uw persoonlijke gegevens worden alleen door Reflect Personeelsadvies verwerkt; dit gebeurt uitsluitend in het 
kader van de aan ons verstrekte opdracht. Wij zorgen derhalve voor een passend niveau van beveiliging en ver-
trouwelijkheid van uw gegevens. 
Reflect Personeelsadvies verstrekt en/of verkoopt uw gegevens niet aan derden. In overleg met u zullen wij de-
ze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst  en/of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting.  
 

8. Cookies 
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies om statistische informatie te verzamelen over de wijze 
waarop bezoekers deze website gebruiken. De informatie die wij verzamelen betreft: 
 

- de browser die men gebruikt (Internet Explorer, Firefox, etc.); 
- het tijdstip en de duur van het bezoek; 
- welke pagina’s men heeft bezocht. 
 

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer, maar geen persoonsgegevens. Wij kunnen een websitebezoeker 
dus niet persoonlijk identificeren. Door middel van de verkregen informatie kunnen wij eventueel onze dienstver-
lening verbeteren. 
 

9. Rechten 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat u dit dan aan ons weten. Mocht u er 
met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de 
privacy toezichthouder).  
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10. Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door Reflect Personeelsadvies worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op 
onze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de 
hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07 november 2019. 
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