PRIVACYVERKLARING
Bij het verlenen van onze diensten worden uw persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: The Human Battery Company, Drs. Theo Mommers, Flight
Forum 840, 5657 DV Eindhoven
2. Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld
tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat
wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de hersteltraining.
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW (naam, adres en woonplaatsgegevens) en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Geboortegegevens en geslacht
• Werkervaring, competenties en interessegebieden, leefomstandigheden
• Gespreksverslagen, testresultaten
• Inhoud van communicatie
• Eventuele voorgeschiedenis met betrekking tot eerdere hulpverlening
Doeleinden
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het bieden van een persoonlijke hersteltraining; een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand; het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Facturering, Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen; het voeren van geschillen;
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking
tot de hersteltraining. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een
wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van onze diensten;
• De bescherming van financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van onze systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden
gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de
hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze ITleveranciers of andere derden die worden ingeschakeld bij de hersteltraining/ het coachtraject. Deze derden
mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw
persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of
rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Tribes, Flight Forum 840, 5657DV Eindhoven
KvK 56481071 BTW NL141588147B02 IBAN NL11INGB0007206728
T +31 (0)40 303 1900 www.thbc.nl

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze
cloudprovider, enkel voor zover deze zich buiten de EER vestigt. Voor zover sprake is van verwerking buiten
de EER zal zorggedragen worden voor een cloudprovider die “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd is, zodat
deze zich zal houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze
privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn
om de betreffende doelen te bereiken. De bewaartermijn eindigt 5 jaar na het laatste contact door The
Human Battery Company met de cliënt, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van
uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Vertrouwelijkheid
Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.
Tevens worden deze gegevens alleen voor het doel gebruikt waarvoor cliënt informatie heeft afgestaan.
Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw
verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden
blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
sturen naar: The Human Battery Company, drs. Theo Mommers, Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven,
theo@thbc.nl, telefoon 06-39832644
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden aan u ter beschikking
gesteld, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31
mei 2018.
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