
Privacy Policy Bureau Stimulus 

 

Uw privacy is van wezenlijk belang voor Bureau Stimulus. Graag informeren wij u dan ook via onze 

Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van 

informatie over de gebruikers van onze website. Voor vragen over onze Privacy Policy kunt u contact 

opnemen via onze contactgevens.  

Verwerkingsverantwoordelijke: Bureau Stimulus  

Newtonlaan 59, 5252CJ Vlijmen 
Verwerker  Ine van den Heijkant  
E-mailadres  stimulus@kpnplanet.nl  
Telefoon 06 204 90035 
linkedin.com/inevandenheijkant 

Bureau Stimulus Coaching en training stimuleert leer -en ontwikkelprocessen van mensen binnen de 
organisatie. Wij geven trainingen op het gebied van leiderschap, communicatie en samenwerking. 
Bureau Stimulus faciliteert team coaching en executive coaching en biedt online testen aan op het 
gebied van drijfveer analyses en karakterprofielen. Deze Privacy Policy is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door Bureau Stimulus als verantwoordelijke voor de gegevens 
verwerking. 
 
Welke gegevens verwerken we? 

Bureau Stimulus verwerkt onder meer de volgende privacy gevoelige gegevens: 

 Internetgegevens 

 Verslagen van coaching en trainingen 

 Uitslagen van online drijfveren- en persoonlijkheidstesten 

 Acquisitie gegevens 

 Bedrijfseconomische gegevens als offertes en facturen 
 
Internetgegevens  
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Bureau Stimulus te weten 
komen. Via Google Analytics kunnen gegevens omtrent de duur van het bezoek op de website 
worden opgevraagd. Bureau Stimulus gebruikt deze functie niet.  
 
Acquisitie gegevens 
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij 
deze gegevens gebruiken voor marketing doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw 
toestemming aan derden verstrekt.  
 
Uitslagen van online drijfveren- en persoonlijkheidstesten 
Via online testen werken we samen met onze toeleveranciers iScreen B.V. en Amygdala B.V. In beide 
samenwerkingen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Voor het verwerken medische gegevens 
wordt vooraf toestemming gevraagd aan cliënten van Bureau Stimulus. 
 
iScreen B.V. is een organisatieadvies bureau van organisatie psychologen en zijn gespecialiseerd op 
het gebied van mens en organisaties. Adres: Berlicumseweg 12, 5248 NT Rosmalen. Zij bieden online 
persoonlijkheidstesten aan en geven trainingen. iScreen B.V. is op 15 mei 2018 geaccrediteerd vanuit 
de ISO 27.001 en NEN 7510. iScreen zal de persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de op haar als verwerker rustende 
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verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en 
regelgeving. 
 
Amygdala B.V. is een adviesbureau die onder de naam Profile Dynamics online testen aanbiedt op 

het gebied van drijfveren en waarden van mensen binnen organisaties. Amygdala B.V. is gevestigd op 

Antilopestraat 20, 1338 EE Almere. De Opdrachtgever van Bureau Stimulus levert persoonsgegevens 

aan, aan Bureau Stimulus en is in deze fase verwerkingsverantwoordelijke en Bureau Stimulus 

verwerker. Op het moment dat Bureau Stimulus aan Amygdala B.V. verzoekt een test te gaan 

afnemen is Bureau Stimulus op dat moment verwerkersverantwoordelijk en is Amygdala de 

verwerker.  

Voor opdrachtgevers van Bureau Stimulus waarbij geen gebruik wordt gemaakt van diensten van 

iScreen B.V. en Amygdala B.V. geldt deze Privacy Policy. De opdrachtgever blijft te allen tijde 

verwerkingsverantwoordelijke. 

Waarom verzamelt Bureau Stimulus gegevens? 
Wij verzamelen met grote discretie inhoudelijk persoonlijke verslaglegging van onze personal 
coaching klanten en maken hiervan zelf ook een verslaglegging zodat wij verdieping kunnen 
aanbrengen in onze coaching en de klant hiermee ondersteunen in zijn zelfreflectie en leer- en 
ontwikkelprocessen. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de training en coaching van Bureau 
Stimulus worden verwerkt. Voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing voor team 
coaching aangeboden door Bureau Stimulus. Met cliënten wordt bij aanvang van het coaching- of 
trainingstraject overeengekomen dat deze gegevens worden verwerkt door Bureau Stimulus. 
 
Beveiliging 
Alle gegevens worden met inachtneming van de actuele stand van de techniek op een passende 
manier digitaal en hard copy beveiligd. Digitale gegevens worden beveiligd middels een dubbel 
wachtwoord op de werkcomputer van Bureau Stimulus. Minstens éénmaal per jaar worden de 
wachtwoorden gewijzigd. De werkcomputer is uitgerust met een goede virusscanner. Dagelijks 
maakt de werkcomputer een back-up in de Cloud van KPN.  
Minstens éénmaal per twee jaar wordt met een ICT deskundige bekeken of er aanpassing van deze 
beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is.  
 
Bewaartermijn 
Tenzij anders aangegeven, worden alle gegevens genoemd in deze Privacy Policy worden op de 
werkcomputer van Bureau Stimulus bewaard tot het moment dat ze niet meer nodig zijn voor 
bovenstaande doeleinden tot een maximum van 5 jaar na verstrekking. Er wordt een register 
bijgehouden. Cliënten van Bureau Stimulus kunnen gedurende bovenstaande periode inzage vragen 
in bestanden betreffende hun persoonsgegevens. Bedrijfseconomische gegevens als 
acquisitiegegevens, offertes en facturen worden indien noodzakelijk maximaal 15 jaar bewaard. 
 
Datalekken 
Wanneer er, ondanks deze Privacy Policy, een data lek is opgetreden bij Bureau Stimulus, wordt dit 
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij desbetreffende cliënt(en).  
 
Wijzigingen 
Bureau Stimulus behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Kritische herziening 
geschiedt minstens éénmaal per 5 jaar. Deze aanpassingen zullen op de website van Bureau Stimulus 
bekend worden gemaakt.  
 
 
 



Vragen en updates 
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de Privacy Policy of indien u de aan ons 
verstrekte persoonsgegevens (kosteloos) wenst in te zien, te verwijderen of aan te passen, kunt u 
contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. 
 

Vlijmen, 5 mei 2018 

 

 


