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Dit is het Privacy Statement van Bezemer & Schubad B.V., 
gevestigd te Rotterdam aan de Wijnhaven 46 (hierna: ‘Beze-
mer & Schubad’).

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoe-
lige informatie of persoonsgegevens die u, uw werkgever of 
derden aan ons verstrekt. 

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en 
hun medewerkers en betrachten daarom de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van 
aan ons ter beschikking komende persoonsgegevens. De 
persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze 
dienstverlening vinden plaats in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(UAVG). 

Bezemer & Schubad is verwerkingsverantwoordelijke in de 
zin van de AVG en UAVG ten aanzien van de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen 
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel 
en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw 
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze 
worden verwerkt. In dit privacy statement lichten wij toe 
welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden de 
gegevens worden gebruikt, wat uw rechten als betrokkene 
zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die wij in 
voorkomende gevallen verwerken:
•  Identiteits- en contactgegevens (zoals voor- en achternaam,-

geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, 
telefoonnummer, e-mailadres en(een veilige kopie van) 
paspoort, rijbewijs of andere identiteitsbewijsgegevens);

•  Gegevens in het kader van een onderzoeksdossier (zoals 
karakteristieken van de onderzoeksopdracht, een omschrij-
ving van een of meer te onderzoeken voorval(len) of feiten 
en/of de te onderzoeken perso(o)n(en), de onderzoeksmaat-

regelen die naar aanleiding van de opdracht zijn genomen 
en de bevindingen van het onderzoek);

•  Een onderzoeksrapport (op basis van interviews, gespreks-
verslagen, geluidsopnamen, schriftelijke of digitale 
gegevensverkeer (zoals vertrouwelijke communicatie, waar-
onder ook de vastlegging van een in beslotenheid gevoerd 
gesprek wordt verstaan) en eventuele overige in het kader 
van een onderzoek verzamelde gegevens).

Grondslagen voor de verwerking 
Door, indien gevraagd, akkoord te gaan met dit privacy state-
ment, geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens in de zin van artikel 6 lid 1 sub a) AVG 
voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming 
te allen tijde intrekken door ons simpelweg te laten weten dat 
u niet langer toestemming geeft voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u echter bepaalde gegevens niet 
aan ons verstrekt, of niet door ons laat verwerken, kunnen wij 
u mogelijk niet (goed) van dienst zijn. Indien u in het kader van 
een onderzoek gegevens aan ons overhandigd, impliceert dat 
uw toestemming voor de verwerking van die gegevens.

Indien u ons geen toestemming hebt gegeven voor het 
verwerken van uw persoonsgegevens, of indien u deze 
toestemming weer hebt ingetrokken, kan de verwerking van 
persoonsgegevens mogelijk nog wel plaatsvinden op basis 
van een andere rechtsgrond. Verwerking van uw persoons-
gegevens kan in dat geval zonder uw toestemming, mits 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij u partij bent of wordt, dan wel indien dit noodzakelijk 
is voor de behartiging van de gerechtvaardigde (en zwaar-
der wegende) belangen van uw werkgever en/of Bezemer & 
Schubad. 

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  Het aangaan van een overeenkomst, waaronder u kunnen 

inschrijven op een cursus die wij aanbieden;
•  Om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is ter 

uitvoering van onze dienstverlening;
•  Om u en/of uw werkgever van dienst te zijn in de uitvoering 
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van onze professionele dienstverlening als vertrouwens-
persoon, (klacht)onderzoeker, mediator, coach, begeleider 
terugval- preventie, docent/trainer en/of andersoortige 
professionele activiteiten van ons bureau;

•  Het informeren over (wijzigingen van) onze diensten en 
producten;

• Het verzenden van onze nieuwsbrief;
• Het afhandelen van een betaling.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. Onderzoeksrapportages worden na het 
uitbrengen van het rapport gedurende vijf jaar bewaard en 
daarna vernietigd.
Van de bewaartermijnen kan onder bijzondere omstandighe-
den worden afgeweken.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als 
dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Een 
onderzoeksrapportage inclusief bijlagen wordt na afloop van 
het onderzoek aan de werkgever verstrekt. De persoonsgege-
vens die u aan ons hebt verstrekt in een vertrouwelijke context 
(bijvoorbeeld aan een vertrouwenspersoon), zullen wij niet 
zonder uw toestemming aan een derde verstrekken. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden kan noodza-
kelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met 
uw werkgever sluiten, kan noodzakelijk zijn voor de behar-
tiging van een gerechtvaardigd belang van uw werkgever 
of van ons, of kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting die op uw werkgever of  op ons rust. 
Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoons-
gegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke 
toestemming.

Met de professionals verbonden aan Bezemer & Schubad 
die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst waarvan een geheimhoudingsbe-
ding onderdeel uitmaakt, om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij 
blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nader te 
informeren over onze dienstverlening of relevante producten. 
U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u 
geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over rele-
vante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u 

dit eenvoudig aangeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de 
door u ontvangen e-mail. Uw gegevens worden niet verkocht 
of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Rechten van betrokkene
U hebt ingeval persoonsgegevens die u betreffen worden 
verwerkt, als betrokkene een aantal rechten. U kunt ons 
verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van 
de persoonsgegevens, of beperking van de u betreffende 
verwerking. Tot slot hebt u het recht om tegen de verwerking 
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaar-
heid (‘dataportabiliteit’). 

Een verzoek of bezwaar als hiervoor bedoeld kunt u sturen 
naar: info@bezemer-schubad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar door u is 
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee 
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machi-
ne readable zone; de strook met nummers onderaan het 
paspoort), het paspoortnummer en het BSN (Burgerservice-
nummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
De ontvangst van uw verzoek of bezwaar zullen wij -per e-mail 
aan u bevestigen. In deze e-mail zullen wij u ook laten weten 
of uw verzoek of bezwaar volledig is, dat wil zeggen dat daarin 
is aangegeven op welk recht u zich beroept en wij u hebben 
kunnen identificeren. Zoals hiervoor genoemd We reageren 
na ontvangst van een volledig verzoek of bezwaar zo snel 
mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek of bezwaar. 
Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of bezwaar, 
of het aantal daarvan, kunnen wij de termijn indien nodig met 
maximaal twee maanden verlengen. Mocht daarvan sprake 
zijn, dan stellen wij u binnen één maand na ontvangst van 
het volledige verzoek of bezwaar in kennis van een dergelijke 
verlenging.

Het verstrekken van informatie en communicatie en het 
treffen van maatregelen om aan uw verzoek of bezwaar te 
voldoen is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek of 
bezwaar kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan echter 
een redelijke vergoeding aan u worden aangerekend in 
verband met onze administratieve kosten, of kunnen wij 
weigeren om gevolg te geven aan een verzoek of bezwaar. 

Indien wij geen gevolg geven aan een verzoek of bezwaar, 
zullen wij dit ook met inachtneming van de hiervoor genoem-
de termijnen schriftelijk aan u kenbaar maken. Wij zullen 
u dan tevens meedelen waarom het verzoek of bezwaar 
zonder gevolg is gebleven. In een dergelijk geval hebt u de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
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Persoonsgegevens, of kunt u beroep tegen de beslissing 
instellen bij de rechtbank. 

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus 
en nemen steeds de passende maatregelen om verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, onge-
oorloofde wijziging of misbruik tegen te gaan. Als u op enig 
moment de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust 
contact op met onze functionaris gegevensverwerking, te 
bereiken via info@bezemer-schubad.nl. 

oor wijzigingen in wetgeving en door rechtspraak kan dit 
privacy statement wijzigingen ondergaan. De meest recente 
versie is digitaal beschikbaar op onze website 
(www.bezemer-schubad.nl). 
Dit reglement is gepubliceerd op 12 september 2019


