Privacy verklaring (extern) en Cookie Statement
Privacyverklaring voor opdrachtgevers van Raderwerk
Inleiding
Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk. Daarom geven we graag duidelijk weer hoe we
omgaan met verwerking van persoonsgegevens op onze website. Vanzelfsprekend behandelen
we persoonsgegevens van klanten, prospects, leads en websitebezoekers zo veilig en zorgvuldig
mogelijk. Gegevens op deze website worden verwerkt door Raderwerk, onderdeel van HabiTask
B.V, Meridiaan 26, 2801 DA Gouda. Telefoon: +31 (0) 182 – 682 344.
Voor onze medewerkers hanteren wij een interne privacy verklaring.

Persoonsgegevens
We leren u graag kennen en doen het liefst persoonlijk zaken met u. Om dat mogelijk te maken,
hebben we informatie nodig. We verzamelen geen persoonlijke gegevens, anders dan de
gegevens die u ons zelf verstrekt, via bijvoorbeeld e-mail of formulieren. Houdt er rekening mee
dat er altijd, op welke manier dan ook, risico’s zijn verbonden aan het doorgeven van gegevens.
Omdat we het beveiligen van deze gegevens belangrijk vinden, maken we op onze website
gebruik van een SSL certificaat om te zorgen dat deze gegevens beveiligd aan ons verzonden
worden. Wanneer u zelf contact met ons opneemt bijvoorbeeld per e-mail, worden deze gegevens
bewaard. Daarbij heeft u zelf in de hand welke gegevens u met ons deelt. Ook de software voor
onze opleidingsadministratie voldoet aan de veiligheidseisen.

Doeleinden gegevensverwerking
Gegevens hebben we nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en projecten.
Ook hebben we een nieuwsbrief, waarmee we u graag informeren over ontwikkelingen en recent
nieuws. Hiervoor hebben we uw naam en e-mail adres nodig. Iedere nieuwsbrief heeft een link
waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Daarnaast hebben we voor de inschrijving voor een
opleiding gegevens van u nodig. We verzamelen zo min mogelijk gegevens van u. U hoeft uw
adresgegevens alleen af te geven, wanneer we voorafgaand aan de training boeken naar u toe
moeten sturen. Onze docenten kunnen inloggen in onze cursusadministratie, zodat ze uw intake
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en gegevens kunnen inzien, om zo de cursus maximaal op uw wensen af te stemmen. Onze
docenten kunnen dit uitsluitend inzien van de cursussen die zij zelf geven.
Bij werving en selectietrajecten die wij namens opdrachtgevers doen, delen wij alle informatie die u
ons in het kader van uw sollicitatie heeft verstrekt (zoals brief, CV, eventueel ingevulde tests) en
relevante informatie die wij uit openbare bronnen verkregen hebben. Behalve bij onze
opdrachtgever, maken wij uw sollicitatie bij niemand kenbaar. Ook gebruiken we informatie uit uw
sollicitatie niet voor andere doeleinden dan voor de sollicitatie.

De bewaartermijnen van onze gegevens vindt u in bijlage 2.
Recht van verzet
Stelt u geen enkele prijs meer op informatie? Stuur ons een mail via info@raderwerk.com.
Vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om het onderwerp AVG.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die (tijdelijk) worden
opgeslagen uw computer of in uw browser. Bekijk voor meer informatie hierover ons Cookie
Statement (zie bijlage).

Aanpassing van privacy- en cookiebeleid
We houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid.
Wanneer u hiervan op de hoogte wilt zijn/blijven, adviseren we u dan ook regelmatig deze pagina
te bezoeken.

Bijlage 1:

Cookie Statement

Bijlage 2:

Bewaartermijnen
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Bijlage 1: Cookie Statement
Inleiding
Net zoals veel andere websites, maakt Raderwerk bij het aanbieden van de website gebruik van
cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige brokjes informatie die (tijdelijk) worden opgeslagen op uw
apparaat of in uw browser. We doen dit om onze website(s) goed te laten functioneren. Ook levert
het gebruik van cookies ons informatie op die ons kan helpen de dienstverlening en website
voortdurend te verbeteren.
Uitschakelen van cookies
Wilt u cookies verwijderen of uitschakelen? Volg dan de hieronder staande links. Afhankelijk van
uw gekozen browser geven die instructies over wat u kunt doen om cookies te verwijderen:
Chrome
FireFox
Internet Explorer
Edge
Safari iOS
Safari macOS
Op-out Google Analytics
Wilt u dat uw gegevens niet worden verwerkt in Google Analytics? Dan kunt u daarvoor een
Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor gebruiken. Deze kunt u hier downloaden.
Onze cookies
Om onze website goed te kunnen laten functioneren gebruiken wij de volgende cookies:
 Cookiemelding
Hiermee wordt onthouden over een cookiemelding is gesloten. Zonder dit cookie zouden
we u bij elk bezoek de melding opnieuw moeten tonen.
 Google Analytics
Met deze statistieken dienst van Google krijgen we inzicht in hoe u de website gebruikt en
hoe u daar terecht bent gekomen. Hiermee zijn we in staat nuttige verbeteringen door te
voeren aan de website. Deze statistieken worden anoniem verwerkt.
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Bijlage 2: Bewaartermijnen
Gegevens cursisten
Onderdeel

Termijn

Motivatie

Telefoonnummer, adres

1 jaar

Nazorg

Emailadres klantrelatie

3 jaar na laatste

Klantrelatie onderhouden

contact
Intakeformulier

3 maanden na
einde training

Evaluatie

1 jaar

Kwaliteitszorg

Persoonlijkheidstests

1 jaar

Achteraf reflecteren op
leerdoelen

Persoonsnaam, functie, werkgever t.b.v.

50 jaar

presentie
Examens (antwoorden)

Verifiëren geldigheid certificaat
van deelname

1 jaar

Inzagetermijn ter lering of
verificatie van de beoordeling

Examenresultaten

50 jaar

Gedurende carrière kunnen
deelnemers hun diploma
verifiëren

Gegevens kandidaten / sollicitanten voor externe wervingstrajecten
Onderdeel

Termijn

Motivatie

Brief en CV

3 maanden

Als gekozen kandidaat zich
terugtrekt, of in proefperiode
vertrekt, mogelijkheid om
procedure te herstarten,

Om het voor Raderwerk werkbaar te houden, houden we eens per jaar, in de eerste weken van
januari “opschoondag”. Op dat moment worden alle persoonsgegevens die over de termijn gegaan
zijn vernietigd.
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