
 

Privacyverklaring 

 

Free Launch Projectmanagement vof  gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We 

geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Mocht dit wél nodig zijn, in het belang van uw 

vraag, dan vragen wij u daarbij uitdrukkelijk toestemming. Zonder uw toestemming worden 

geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden.  

_________________________________________________________________________ 

 

1. Zo gaan wij om met uw gegevens 

 

 Persoonsgegevens 

Meestal geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Die behandelen we altijd 

vertrouwelijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze 

misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

 Delen met uw toestemming 

Soms is het nodig dat wij uw gegevens geven aan organisaties waarmee wij 

samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een overeenkomst die met u 

wordt opgesteld. Dit gebeurt nooit zonder uw toestemming. 

  

 Bijzondere gegevens.  

Onderdeel van de coaching door Free Launch zijn assessmentrapporten volgens de 

Birkman®-methode. Deze rapporten bevatten informatie over iemands 

persoonlijkheid. Deze rapportages zijn eigendom van de coachee. Ze blijven bij Free 

Launch in een dubbel beschermde digitale omgeving bewaard voor later advies, 

nalevering óf, na instemming van de coachee, voor analyse van 

samenwerkingsvraagstukken waarbij de coachee betrokken is. OP eerste verzoek 

van de coachee worden deze bestanden verwijderd uit de systemen.    

 

2. Dit zijn uw rechten. 

 

Free Launch Projectmanagement vof gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens 

om. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten. Of dat u het ergens niet mee 

eens bent. U hebt het recht ons te vragen om: 

 

 uw persoonsgegevens in te zien 

 uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen 

 uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen 

 minder gegevens door ons te laten verwerken 

 en u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens 

 

Gebruikmaken van uw rechten 

 In het ‘Register van verwerkingen’ ziet u welke gegevens wij verwerken en voor 

welke doelen. 

 Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een e-mail sturen aan info@freelaunch.nl. 

 

Klacht indienen 

Vindt u dat Free Launch Projectmanagement vof uw verzoek niet correct heeft afgehandeld? 

Vindt u dat Free Launch Projectmanagement vof niet zorgvuldig is omgegaan met uw 

privacy? Of bent u het er niet mee eens dat wij persoonsgegevens van u verwerken? Dan 

kunt u een klacht indienen.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
mailto:info@freelaunch.nl


3. Dit doen wij met uw gegevens 

 

Free Launch Projectmanagement vof gebruikt persoonsgegevens bijvoorbeeld om u uit te 

nodigen voor een seminar, bijeenkomst, om u te informeren over bepaalde ontwikkelingen 

of om u in een later stadium van advies te kunnen dienen. Alles wat Free Launch 

Projectmanagement vof met uw persoonsgegevens doet, staat in een overzicht: het 

‘Register van verwerkingen’. Hierin staat onder andere: 

 

 welke persoonsgegevens Free Launch Projectmanagement vof verwerkt 

 voor welk doel 

 of de gegevens gedeeld worden met andere organisaties 

 en zo ja: met welke organisaties. 

 

4. Regelgeving en begrippen 

 

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese regels. Die staan in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Free Launch Projectmanagement vof 

voldoet daaraan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer 

informatie over de AVG. 

 Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder voor privacy. Heeft u 

een klacht ingediend of bezwaar gemaakt bij Free Launch Projectmanagement vof 

over uw persoonsgegevens? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 Persoonsgegevens 

Bij Persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Bijvoorbeeld uw 

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Maar ook over andere gegevens die 

gekoppeld zijn aan u als persoon en die als privacygevoelig gekwalificeerd kunnen 

worden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie 

over persoonsgegevens en de bescherming daarvan. 

 Birkman® rapportage.  

Uw persoonlijke rapportage waarin, nadat u de vragenlijst van het assessment hebt 

doorlopen, persoonlijkheidsgegevens zijn vastgelegd.    

 Verwerken 

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat met 

persoonsgegevens gebeurt: verzamelen, opslaan, aanpassen, inzien, vernietigen, 

enzovoort. 

 

 


