
Privacy verklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerkt Studio Empowermens persoonsgegevens. 
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Studio Empowermens is zich bewust dat u vertrouwen stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid 
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze 
website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij 
hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing 
op de diensten van Studio Empowermens. U dient zich ervan bewust te zijn dat Studio Empowermens niet 
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website 
en/of onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Studio Empowermens respecteert de privacy 
van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u 
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Contactgegevens
Studio Empowermens
Boterweg 22a
5213 HT ‘s-Hertogenbosch

06-41370082 
sarah@studioempowermens.nl
www.studioempowermens.nl 

KvK nummer 75079275

Het gebruik van persoonsgegevens
Studio Empowermens verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt 
via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het 
kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Studio Empowermens verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Burgerservicenummer BSN
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• Cv (en pasfoto)
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Gegevens in een plan van aanpak
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
Studio Empowermens verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het klantenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• De re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het verzorgen van marketing en relatiebeheer, waaronder het kunnen aanbieden van informatie via de 

website of in nieuwsbrieven;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te 
kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verzenden van onze nieuwsbrief: Grondslag 1 (Toestemming).
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: Grondslag 2 



(Overeenkomst).
Studio Empowermens verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte: Grondslag 3 (Wettelijke 
verplichting). 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Studio Empowermens persoonsgegevens uitwisselen. Studio 
Empowermens kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, IT-
leveringsbedrijven, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden 
persoonsgegevens verstrekt. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze organisaties, die 
in opdracht van Studio Empowermens gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 
zorgen dat zij de gegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van 
vertrouwelijkheid en beveiliging.
Studio Empowermens zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Studio Empowermens zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die 
zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 
Personalia: 
Bewaartermijn: 5 jaar
Reden: om de dienstverlening te kunnen aanbieden en uitvoeren.  Betaalgegevens: 
Bewaartermijn: 7 jaar, 
Reden: om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen. 
Subsidie: Bewaartermijn zoals vooraf door het ministerie is aangeven, Reden: om aan wettelijke verplichting te 
kunnen voldoen 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw 
persoonsgegevens. Daarom heeft Studio Empowermens passende beveiligingsmaatregelen genomen.  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De site van Studio Empowermens maakt gebruikt van cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door 
de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteit van de site.  
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Uw rechten
U heeft het recht om Studio Empowermens een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na 
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit 
onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Studio Empowermens verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen 
naar: sarah@studioempowermens.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Empowermens laat dit dan 
vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 september 2019.
Studio Empowermens kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van 
wijzigingen.


