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Privacyverklaring  

Stichting Empower Yourself 
 

  
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Empower 

Yourself (SEY). 

SEY is actief op het gebied van omscholing, trainingen, re-integratie, outplacement, 

coaching en arbeidsadvisering van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

  

Waarom deze privacyverklaring?  
  

SEY heeft uw privacy hoog in het vaandel en voelt zich uitermate verantwoordelijk voor 

uw persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden zo zorgvuldig als mogelijk uit te voeren, 

kunnen we u vragen om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij vinden dat u 

erop moet kunnen vertrouwen dat wij deze persoonsgegevens met gepaste zorg en 

volgens de juridische normen verzamelen en verwerken. Daarnaast vinden wij dat wij u 

goed moeten blijven informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens 

verwerken.  

  

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u kunnen 

verzamelen en verwerken, met welk doeleind wij dit doen en op basis van welke grondslag 

wij deze persoonsgegevens verwerken.  

  

U doet er goed aan om deze verklaring nauwkeurig door te lezen, zodat u geïnformeerd 

bent over ons privacy beleid en exact weet welke rechten u heeft op basis van de 

privacywetgeving.  

 

  

Wat zijn persoonsgegevens?  
  
Wij streven transparantie na in onze werkzaamheden en willen u dan ook graag informeren 

over de gegevens die wij van u verwerken. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die u 

kunnen identificeren als persoon. Dit houdt in dat alle informatie die direct over u gaat, 

ofwel indirect naar u te herleiden is, gekenmerkt wordt als persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens omvatten onder meer: namen, adressen, telefoonnummers, e-

mailadressen, financiële gegevens (bankrekeningnummer en tenaamstelling).  
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Bijzondere persoonsgegevens  
  

Vanwege het karakter van onze werkzaamheden zullen we bijzondere persoonsgegevens 

verwerken.  

Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan we: persoonsgegevens m.b.t. ras of 

etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, 

of het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, 

gezondheid, en gegevens m.b.t. iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.  

  

Deze persoonsgegevens zullen enkel verzameld en verwerkt worden met uw uitdrukkelijke 

toestemming, of ter behartiging van een vitaal of zwaarwegend algemeen belang. 

 

  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
  
Om het omscholingstraject op een zo correct mogelijke manier uit te voeren hebben wij 

persoonsgegevens van u nodig. Wij dragen er zorg voor dat wij niet meer 

persoonsgegevens van u verzamelen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 

werkzaamheden. De volgende categorie persoonsgegevens zouden wij van u kunnen 

verzamelen en verwerken:  

  

✓ Contactgegevens  
Dit zijn gegevens waarmee we contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens 

omvatten bijvoorbeeld uw telefoonnummer en e-mailadres.  

✓ NAW-gegevens / Gezinssamenstelling  

Om onze contactpersonen vast te stellen, verwerken wij uw voornaam, 

achternaam, postcode en adres. In sommige gevallen verwerken wij ook gegevens 

m.b.t. uw gezinssamenstelling. Wij verwerken deze gegevens voor de mogelijkheid 

tot tijdelijke huisvesting en voor een soepele afhandeling bij een evacuatie.  

✓ Financiële gegevens  

We werken met vrijwilligers. Voor uw tijd en moeite (in sommige situaties) geven 

wij een onkostenvergoeding . Om tot uitbetaling over te gaan zullen wij de 

gegevens omtrent de financiële transactie verwerken. Denkt u hierbij aan uw 

bankrekeningnummer en tenaamstelling. Financiële gegevens zullen bij elke 

financiële transactie worden verwerkt.  

✓ Identificatiegegevens / Verificatiegegevens  

In sommige gevallen hebben wij extra gegevens nodig om uw situatie te verifiëren, 

wij willen namelijk niet dat de door ons verwerkte persoonsgegevens worden 

gedeeld met derden die geen betrokkene zijn binnen het omscholingstraject. Dit 

kan voorkomen in bijzondere gevallen, zoals bij volmacht, echtscheiding, overlijden 

et cetera. Om bij een uitbetaling of volmacht vast te stellen of u daadwerkelijk bent 

wie u zegt dat u bent kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, 

waarbij uw pasfoto en BSN zijn geblurd.   

✓ Herleidbare klachten  

Als u een klacht indient bij SEY, kan de klacht dermate specifiek zijn dat deze direct 

naar u herleidbaar is. Voor een goede afhandeling van de klacht zullen wij deze 

verwerken.  

✓ Geboortedatum en geboorteplaats  

Als SEY een scholingsovereenkomst met u aangaat, dan verzamelen en verwerken 

wij uw geboortedatum en geboorteplaats.  

✓ Burgerservicenummer (BSN) 

Vanuit onze opdrachtgever(s) krijgen we standaard een BSN geleverd. 
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Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?  
  
Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor activiteiten binnen het 

omscholings-/begeleidingstraject. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:  

  

✓ Omscholing/begeleiding  
Voor het omscholings-/begeleidingstraject verwerken wij uw NAW gegevens, 

telefoonnummer, nationaliteit, BSN, uw medische achtergrond en uw financiële 

gegevens. 

Deze hebben we nodig om u een omscholings-/begeleidingstraject te kunnen 

bieden dat op uw specifieke behoeften is afgestemd. Daarnaast moeten hebben we 

de gegevens nodig om met de instanties te kunnen schakelen die u voor het traject 

bij SEY hebben aangemeld. 

✓ Klachtenafhandeling  
Op het moment dat u een klacht heeft over de dienstverlening van SEY, dan horen 

wij dat graag. Om uw klacht zo correct mogelijk op te lossen en omdat wij hier 

lering uit willen trekken voor nieuwe klachten, verwerken wij naast uw klacht ook 

uw contactgegevens en de accountgegevens voor het account dat u hebt 

aangemaakt op onze website.  

✓ Vrijwilligers 

Van vrijwilligers verwerken we NAW gegevens, een telefoonnummer , en een 

bankrekeningnummer. De contactgegevens hebben we nodig om u te kunnen 

benaderen. Het bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het uitkeren van 

onkostenvergoedingen. 

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens?  
  
Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke levenssfeer, daarom zullen wij uw 

persoonsgegevens enkel verzamelen en verwerken op basis van een van de volgende 

grondslagen: als u SEY ondubbelzinnige toestemming hebt verleend tot het verwerken van 

persoonsgegevens of op basis van een wettelijke verplichting waaraan wij genoodzaakt 

zijn ons te houden.  

 

  

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?  
  
Wij hechten veel waarde aan transparantie, zowel binnen SEY als naar buiten toe. Wij 

zullen uw persoonsgegevens enkel ter beschikking stellen of overdragen, als dit 

noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens 

worden niet aan derden overgedragen, noch verkocht voor commerciële doeleinden.  

  

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?  
  
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. We werken 

er elke dag hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor gepaste technische 

en organisatorische maatregelen genomen. Binnen SEY zijn er personeelsleden aangesteld 
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die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de gegevens die wij verwerken.De wijze 

waarop wij uw persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de AVG. 

 

  

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?  
  

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel bewaren voor zolang als het nodig is voor de 

doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben. Dit houdt 

in dat wanneer wij uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs niet langer nodig hebben voor 

de uitvoering van onze werkzaamheden, wij deze persoonsgegevens op een veilige manier 

van onze systemen verwijderen en/of vernietigen. We hanteren een bewaartermijn van 5 

jaar. 

 

  

Welke rechten heeft u?  
  
Wij streven naar een hoge mate van transparantie met betrekking tot de 

persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarom willen wij u graag op de hoogte stellen 

van uw rechten. Deze rechten vloeien direct voort uit de AVG.  

  

✓ Recht op rectificatie  

Als u constateert dat wij onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens 

over u verzamelen of verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens 

door ons te laten aanpassen. Mocht u van mening zijn dat wij informatie over u 

onvolledig of onjuist hebben verwerkt, neem dan contact met ons op. Wij zullen er 

zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens naar juistheid worden aangepast.   

✓ Recht van Inzage  

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt. 

Om de transparantie richting u te bevorderen hebben wij een verwerkingsregister 

opgesteld. Uit dit verwerkingsregister blijkt welke persoonsgegevens wij van u 

verzamelen, waarom wij dit doen en wie de gegevens in mogen zien.   

✓ Recht op gegevenswissing  

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen. Op uw verzoek 

kunnen wij uw gegevens wissen, mits uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, u uw toestemming tot de 

verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en wij geen andere rechtsgrond tot 

verwerking van uw persoonsgegevens hebben of als uw persoonsgegevens 

onrechtmatig verwerkt zijn.   

✓ Recht op beperking van de verwerking  

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onvolledig of foutief zijn verwerkt 

of dat de verwerkte persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de gestelde 

verwerkingsdoeleinden, dan heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens 

(tijdelijk) stop te zetten. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens niet meer 

mogen verwerken of wijzigen.  

✓ Recht op overdraagbaarheid  

U kunt ons ook verzoeken om de persoonsgegevens die direct betrekking op u 

hebben en met uw toestemming zijn verwerkt door ons, in een gestructureerde en 

gangbare vorm aan u te verstrekken.   

✓ Recht van bezwaar  

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op het moment dat u bezwaar heeft aangetekend, staken wij 

de verwerking van uw persoonsgegevens.   
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Verzoeken en vragen  
Uw verzoeken met betrekking tot de bovengenoemde rechten kunt u per brief doen of 

door een email te sturen naar info@stichtingempoweryourself.com. Ook als u vragen heeft 

over de privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons 

contacteren middels een brief of via een email. Tot slot kunt u ook telefonisch contact 

opnemen met SEY via telefoonnummer (+31) 050 851 7823 (09:00 tot 12:00). U kunt uw 

post sturen t.a.v. Stichting Empower Yourself,  Beatrixlaan 1, 9752 LN, Haren. Wij helpen 

u natuurlijk graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan kunt u zich 

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.   
 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  


