
Privacyverklaring DISC Benelux 

Inleidende bepalingen 
Op deze pag ina t re f t u de p r i vacyve rk l a r i ng van D I SC Bene lux , de 
Verwerkingsverantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig 
te lezen. DISC Benelux is statutair gevestigd te Berkel Enschot aan de Bosscheweg 44 (5056 
KC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het 
nummer 18078451. DISC Benelux is per e-mail te bereiken via info@discbenelux.nl en 
telefonisch via 013-8223500. 

DISC Benelux hecht grote waarde aan uw privacy. DISC Benelux erkent haar 
verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht 
daartoe alle nodige zorg te dragen. Uiteraard worden persoonsgegevens enkel verwerkt in 
lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
  
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe DISC Benelux omgaat met de verwerking van 
de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) 
persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden 
gebruikt. Tevens geeft DISC Benelux aan welke rechtsgrond ten grondslag kan liggen aan 
het verwerken van de persoonsgegevens.  

DISC Benelux behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het 
verdient dan ook aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 
eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De huidige privacyverklaring is voor het laatst 
bijgewerkt op 18 april 2019. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst worden bepaalde gegevens van u verkregen. Dit kunnen 
persoonsgegevens zijn. DISC Benelux bewaart en gebruikt de persoonsgegevens die 
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of 
waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Het is 
daarnaast mogelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting of gepaste zorgvuldigheid. 

Aan de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen de volgende rechtsgronden ten 
grondslag liggen: 1) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van 
zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, 2) het verwerken is 
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, 3) de verwerking is noodzakelijk om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DISC Benelux rust of 4) de verwerking is 
noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DISC Benelux. 

De volgende persoonsgegevens kunnen door DISC Benelux worden verwerkt in het kader 
van de dagelijkse werkzaamheden. Bij het aanmeldformulier/bestelformulier wordt 
aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, 
achternaam, geslacht, e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer. Via het formulier of 
via het aanmaken van een account wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is 
nodig om u de rapportage die hoort bij de analyse toe te sturen, maar wordt, met uw 
goedkeuring, ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of 
diensten die interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast verzamelt DISC Benelux uw IP-
adres. 
 
Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 
DISC Benelux verzamelt tevens persoonsgegevens die fysiek van u worden verkregen 
tijdens een ontmoeting. Dit betreft een evaluatieformulier die wordt gebruikt om de 
training die DISC Benelux heeft aangeboden te evalueren. Op dit formulier dient u uw 
naam, achternaam en e-mailadres in te vullen. Middels het verstrekken van deze gegevens 
gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze 
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persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de 
bovenstaande alinea. 

Contactverzoeken 
Via de website van DISC Benelux is het mogelijk een vraag te stellen middels het 
contactformulier, waarbij gevraagd wordt diverse persoonsgegevens in te vullen om uw 
vraag correct te kunnen beantwoorden. De gegevens die worden toegezonden, worden 
bewaard zolang als naar de inhoud van het contactverzoek nodig is voor de volledige 
beantwoording en afhandeling. 

Nieuwsbrief 
DISC Benelux kan u nieuwsbrieven sturen indien u besluit zich hiervoor aan te melden. U 
kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan 
info@discbenelux.nl. 

Cookies 
DISC Benelux maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is 
een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer 
u de website van DISC Benelux bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via 
welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van 
toepassing op cookies en soortgelijke technologie.   De website van DISC Benelux kan 
cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te 
verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek  aan  de website. Dit 
helpt DISC Benelux om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Bewaartermijn  
DISC Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is waarbij 
een standaardtermijn wordt gehanteerd van 5 jaar. De gegevens worden vervolgens 
gewist, tenzij er een wettelijke plicht bestaat die langer bewaren vereist (zoals 
bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens). 

Verwijzing naar andere websites 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze 
website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van 
de DISC Benelux. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht 
bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. DISC Benelux is op 
geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de 
privacyverklaring op deze website. DISC Benelux raadt u aan bij bezoek van deze website 
om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door DISC Benelux zijn 
ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 
'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van 
DISC Benelux verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van DISC 
Benelux. Door middel van verwerkers-overeenkomsten met deze partijen zorgt DISC 
Benelux ervoor dat dezelfde privacy waarborgen in acht worden genomen zodat wordt 
voldaan aan de vereisten uit de AVG. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als DISC Benelux op grond 
van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan 
bevoegde instanties. 

Beveiliging 
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DISC Benelux heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 
om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 
De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde 
verbinding verstuurd worden.  
 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland, evenals op een 
server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft 
besloten dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau bieden (op grond van 
het EU-VS privacyschild). Het bedrijf waar de data wordt opgeslagen is gecertificeerd en 
opgenomen door het Department of Commerce. 

Uw privacyrechten 
U heeft onder recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken 
van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Ook kunt u een verzoek 
indienen om een gegevensexpert op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming 
gebruiken. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u 
verstrekte gegevens inzien en wijzigen.  

Functionaris Gegevensbescherming 
DISC Benelux heeft ervoor gekozen een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 
aan te stellen. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en de 
verwerking van persoonsgegevens binnen DISC Benelux. 

Heeft u vragen of klachten over DISC Benelux met betrekking tot het verwerken van uw 
persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot onze FG. De contactgegevens zijn: 

Maurits & Hömann 
t.a.v. mr. Sander Hömann 
Rijnstraat 41 
1078 PX Amsterdam 
s.homann@maurits-homann.nl 

Bent u van mening dat uw klacht niet goed is behandeld? Dan kunt u uw klacht richten 
aan: 

Autoriteit Persoonsgegevens 
t.a.v. de Klachtencoördinator  
Postbus 93374 
2509 AJ Den Haag
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