PRIVACYVERKLARING TIME TO GROW GLOBAL
Time To Grow Global doet er alles aan om veiligheid te garanderen van informatie, producten en
diensten. Een belangrijk onderdeel hierbij is de bescherming van informatie over en de privacy van
(potentiële) opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze website en een correcte
verwerking van hun persoonsgegevens. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere
verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of
vernietigen van persoonsgegevens.
De informatie die wij van (potentiële) opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze
website verkrijgen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en verwerkt. Hierbij
houden wij ons aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de NIP-code en
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle assessmentpsychologen zijn verplicht lid
van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van daaruit gebonden aan de omgang met
assessmentgegevens.
In lijn met de AVG zal Time To Grow Global:
 Alle genoemde partijen op begrijpelijke en transparante wijze informeren over hoe en voor welke
doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.
 Persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerken en de
gegevensverwerking baseren op één van de in de AVG genoemde grondslagen.
 Passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te
beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging.
 (Potentiële) opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze website informeren over
hun rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Time to Grow Global worden verwerkt.
 Niet meer of langer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

VERZAMELING, VERWERKING EN BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Time To Grow Global verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, met als doel of grondslag om:
 Te communiceren met opdrachtgevers of deelnemers.
 Het uitvoeren van (pre-)contractuele activiteiten (zoals het doen van een offerte, relaties te
onderhouden in relatie tot de opdracht, of om facturen te verzenden).
 De overeengekomen dienst uit te kunnen voeren.
 Het verwerken van een verzoek dat via de formulieren op onze website gedaan is: op diverse pagina's
van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in
contact wilt komen of informatie aanvraagt. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonlijke gegevens
om (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk te kunnen communiceren.
Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde
ook weer kunt intrekken.
In bovenbeschreven situaties heeft Time To Grow Global een gerechtvaardigd belang om uw gegevens
te verwerken: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw
verzoek.
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De Time To Grow Global website maakt gebruik van cookies. Cookies kunnen te allen tijde uitgezet
worden via de browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser zijn te vinden
onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.
De cookies die Time To Grow Global gebruikt bevatten geen naam- en adresgegevens; alleen gegevens
betreffende het gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en IP-adres). Wij
gebruiken deze cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de
website geoptimaliseerd wordt. Ook gebruiken wij analytische cookies om te kunnen meten hoeveel
bezoekers er op de websites komen en wat er het meest bekeken wordt. De verzamelde statistische
informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website dan wel online mailingen optimaal af te
kunnen stemmen op behoeftes van bezoekers.

GEHEIMHOUDING
Medewerkers van Time To Grow Global zijn contractueel gebonden aan geheimhouding van
vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens. Alleen daartoe bevoegde medewerkers
hebben toegang tot deze informatie. Over de wijze van omgang met vertrouwelijke informatie zijn alle
medewerkers geïnstrueerd en hebben zij een awarenesstraining gehad over privacy,
informatiebeveiliging en om effectief om te kunnen gaan met social engineering aanvallen.
Time To Grow Global kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect
van of een deel van de dienstenverlening uit te laten voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een
externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel
van het assessment. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om
deze diensten uit te voeren, heeft Time To Grow Global de juiste contractuele, technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden
gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies
die wij met deze derden zijn overeenkomen.
Het kan incidenteel voorkomen dat op grond van een juridische reden bepaalde noodzakelijke
gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld, bijvoorbeeld in het geval van
een incassoprocedure, om fraude of de belangen, eigenschappen of veiligheid van Time To Grow
Global, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

BEWAARTERMIJN, INZAGE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de
doeleinden van de verwerking.







Hieronder de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.
Persoonsgegevens die betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
Deelnemersgegevens in de administratie: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we klanten
en kandidaten op basis van eerdere activiteiten geadviseerd en geïnformeerd kunnen worden over
volgende ontwikkelingsstappen.
Assessmentdossiers en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met toestemming van de kandidaat wordt de
eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld.
Coachingsdossiers: 2 jaar.
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Klanten en kandidaten hebben recht om een schriftelijk verzoek te doen ter inzage van
persoonsgegevens. In dat geval leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke wijze
wij dit doen en voor welke doeleinden. Tevens kunnen zij verzoeken om een kopie van de
persoonsgegevens die wij van hen verwerken (dataportabiliteit).
Overige rechten die klanten en kandidaten hebben ten aanzien van aanpassing en verwijdering van
persoonsgegevens:
 Rectificatie van persoonsgegevens: indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u
verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;
 Wissen van persoonsgegevens: u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken
te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging
wissen indien:
 De gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt.
 U ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking
was.
 De gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing.
 U bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog
langer mogen verwerken.
 Er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

VRAGEN, VERZOEKEN, KLACHTEN EN TOEZICHT
Voor vragen, verzoeken en klachten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens:
Time To Grow Global
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Oude Woudenbergse Zandweg 11A
Telefoon: 030 – 7539212
Email: avg@timetogrowglobal.com
U ontvangt uiterlijk na 4 weken schriftelijk antwoord.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG
controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn
geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.
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