
Privacy Statement Psychologisch adviesbureau Dr. J.G.H. Bokslag bv

Psychologisch  advies  bureau  Dr.  J.G.H.  Bokslag  b.v.  (Bureau  Bokslag)  ziet  het  als  haar
verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en uw privacy te beschermen. In
deze verklaring wordt het privacy beleid van Bokslag toegelicht. Door gebruik te maken van, of mee
te werken aan onze dienstverlening, accepteert u dit privacy beleid en geeft u ons toestemming om
uw persoonsgegevens te gebruiken.

1. Over Bureau Bokslag
Bureau Bokslag is een organisatieadviesbureau met verschillende takken van HR dienstverlening,
waaronder bedrijfspsychologische assessments, coaching en counseling. Onze opdrachtgevers zijn
enerzijds bedrijven die een kandidaat aanmelden voor onderzoek en anderzijds particulieren die
zich uit eigen initiatief aanmelden.

2 Welke gegevens bewaren wij en voor welk doel?
Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat Bokslag bv verschillende gegevens van u op.

2.1 Persoonsgegevens
NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer.
De  persoonsgegevens  zijn  nodig  om  uw  identiteit  vast  te  kunnen  stellen  aangezien  er  in  de
rapportage die op het onderzoek volgt iets over u geschreven wordt. De bewaartermijn voor deze
gegevens is 5 jaar. De testresultaten worden door ons in papieren versie opgeborgen. Op verzoek
van  de  kandidaten  kunnen  de  gegevens  direct  na  een  assessment  geanonimiseerd  worden.
Concreet betekent dit dat alleen de naam en het rapportnummer behouden blijven.

2.2. Antwoorden op de vragenlijsten
Alle antwoorden op de vragenlijsten worden met vermelding van geslacht,  opleidingsniveau en
leeftijd opgeslagen en zijn dus niet terug te leiden tot personen. De data wordt door ons gebruikt
om de testen en de vragenlijsten te valideren.

2.3 Antwoorden op online vragenlijsten (zoals bijv.  360 graden feedback)
De respons die via een online programma wordt verkregen bevat alleen uw naam en email-adres.
Deze gegevens blijven 5 jaar in de database; daarna worden deze volledig verwijderd.

3 Servers 
Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen server van Bokslag en zijn niet toegankelijk voor
derden.  De  database  van  de  antwoorden op  de  online  vragenlijsten  worden  gehost  door  een
serviceprovider. 

4 Bewaartermijn dossiers
Na  afronding  van  de  procedure  bewaren  wij  uw  dossier  5  jaar.  Na  5  jaar  zullen  uw
persoonsgegevens en de testresultaten worden verwijderd.  De papieren versie wordt door ons
vernietigd. 
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5 Beveiliging van uw dossier
Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door Bokslag, dat niemand toegang heeft tot uw
gegevens. Direct na het onderzoek wordt aan u gevraagd om de resultaten met de opdrachtgever
te mogen delen. Buiten die toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt. Zo blijft
de vertrouwelijkheid van u gegevens bewaard.

6 Geheimhouding
Bokslag en haar medewerker zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die
voorkomt  uit  de  werkzaamheden,  mits  dit  gegevens  van  vertrouwelijk  aard  zijn.  Onder
geheimhouding valt ook het professionele oordeel van onze adviseur over de resultaten die uit
onderzoek naar  voren zijn  gekomen.  Deze geheimhouding blijft  ook na het  beëindigen van de
werkzaamheden bestaan. (e.e.a. in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen zoals
deze door het NIP is gedefinieerd: beroepscode). 

7 Verstrekking gegevens aan derden
Bokslag verstrekt uitsluitend gegevens over personen in het kader van haar opdracht. Op verzoek
van een opdrachtgever werkt u mee aan een onderzoek; alleen uzelf en (na uw toestemming) de
opdrachtgever krijgen per email de rapportage toegestuurd. U heeft het recht om de verstrekking
van de rapportage aan derden (i.c. de opdrachtgever) te blokkeren. 

Rotterdam, 9 mei 2018
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https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

