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PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring, van toepassing op de
persoonlijke gegevens die Bedrijf de Wijsheid
verzamelt.
Verantwoordelijkheid
Bedrijf de Wijsheid, c.q. filosofisch practicus Margit
Eelbren Vegter, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: 0644842273 of
margit@bedrijfdewijsheid.nl
Persoonsgegevens
Bedrijf de Wijsheid verwerkt persoonsgegevens van
bezoekers wanneer zij gebruik maken van de
diensten van Bedrijf de Wijsheid en/of omdat de
bezoekers deze gegevens zelf aan Bedrijf de Wijsheid
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die er worden verwerkt.
Administratief
Verzameldoel: administratie, contact, facturering
Grondslag: uitvoeren overeenkomst, zoals mondeling
overeengekomen tijdens het kennismakingsgesprek
Persoonsgegevens: geslacht, naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en overige
actief verstrekte persoonsgegevens
Bewaartermijn: financiële administratie op grond van
de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst
zeven jaar; contactgegevens (e-mailadres en
telefoonnummer) tot een jaar na de laatste afspraak.
Daarna verwijdert Bedrijf de Wijsheid alle gegevens.
Gespreksaantekeningen
Tijdens de sessies worden er schriftelijke
aantekeningen gemaakt, waarbij de voornaam van
de bezoeker en de inhoud van het gesprek worden
genoteerd. De aantekeningen worden door de
filosofisch practicus geanonimiseerd gebruikt tijdens
supervisie of intervisiebijeenkomsten met
vakgenoten. De vraag waarmee een sessie eindigt,
kan geanonimiseerd worden gepubliceerd op de
website of sociale media van Bedrijf de Wijsheid.
Alleen indien hier toestemming voor is gegeven, kan
er worden verwezen naar de bezoeker.
Geluidsopnames
Er worden geen gespreksopnames gemaakt, tenzij de
bezoeker vooraf toestemming heeft gegeven voor het
maken en gebruiken van een opname.
Verzameldoel 1: gedetailleerde bespreking van het
gesprek tijdens supervisie
Grondslag: mondelinge toestemming voorafgaand
aan het gesprek
Bijzonder persoonsgegevens: stem van de bezoeker
Overige persoonsgegevens: wat wellicht tijdens de
sessie benoemd wordt
Bewaartermijn: maximaal zes maanden
Verzameldoel 2: materiaal voor een podcast die via
de daarvoor gebruikelijke kanalen wordt gepubliceerd
(bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via iTunes of
Spotify)

Grondslag: schriftelijke toestemming voorafgaand
aan de sessie voor het maken van de geluidsopname
en mondelinge toestemming voor publicatie van de
geluidsopname, onmiddellijk na afloop van het
gesprek
Bijzonder persoonsgegeven: stem van de bezoeker
Overige persoonsgegevens: wat wellicht tijdens de
sessie benoemd wordt
Bewaartermijn: tot maximaal drie maanden na
publicatie
Websitebezoek
Bedrijf de Wijsheid maakt op haar website geen
gebruik van Google Analytics.
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
De bezoeker heeft het recht om zijn of haar
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft de bezoeker het recht
om eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens door Bedrijf de Wijsheid en het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat de bezoeker een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens waarover Bedrijf de Wijsheid van
hem of haar beschikt in een computerbestand naar
zichzelf of een andere, door de bezoeker genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek
tot intrekking van toestemming of bezwaar op de
verwerking van persoonsgegevens mailen naar
margit@bedrijfdewijsheid.nl.
Bedrijf de Wijsheid wil de bezoeker er tevens op
wijzen dat de bezoeker de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Bedrijf de Wijsheid behoudt zich het recht voor deze
privacyverklaring te wijzigen en aan te vullen, zonder
de bezoekers daarvan, vooraf of achteraf, in kennis
te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest
recente versie van deze privacyverklaring is steeds te
downloaden op de website bedrijfdewijsheid.nl.
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