Kringwijs en uw persoonlijke gegevens
Kringwijs registreert contactgegevens van de mensen met wie wij werken. Bijna altijd gaat het
om eenvoudige gegevens zoals uw telefoonnummer of emailadres. Deze gegevens ontvangen we
bijna altijd van uzelf en met de reden om met elkaar een gesprek te hebben of om informatie toe
te sturen. Een enkele keer ontvangen we gegevens via iemand anders en zoeken we met u
contact. Als u dat contact niet op prijs stelt, verwijderen we uw gegevens. Soms krijgen we van u
meer persoonlijke informatie. Deze informatie registreren wij niet in een dossier, het kan wel
zijn dat die informatie in een email van u staat en in een emailprogramma bewaart blijft. Email
met dergelijke informatie wordt maximaal een jaar bewaard. Wilt u inzage in informatie die wij
over u bewaren dan krijgt u die inzage op eerste verzoek. Wilt u dat informatie die bij ons
bewaard wordt, wordt verwijderd, dan verwijderen wij die informatie op eerste verzoek.
Kringwijs registreert ook de gegevens van werknemers of anderen die door Kringwijs een
betaling of vergoeding ontvangen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die organisaties
als UWV en belastingdienst aan werkgevers en opdrachtgevers stellen. De daarvoor wettelijke
bewaartermijn wordt in acht genomen.
Bij Kringwijs is alleen sprake van verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst (schriftelijk en of mondeling). De AVG schrijft in ons geval
geen Functionaris Gegevensverwerking voor.
Er is Bij Kringwijs geen sprake van:
-

Beoordeling van mensen op persoonskenmerken
geautomatiseerde beslissingen met rechtsgevolgen
stelselmatige en grootschalige monitoring
het verwerken van gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard
het verwerken van persoonsgegevens op grote schaal
het gebruik van gekoppelde databases
nieuwe technologieën voor gegevensverwerking
het verwerken van persoonsgegevens om een recht, dienst of contract te blokkeren

Er kan sprake zijn van kennis over mensen in een kwetsbare situatie. Er is echter geen sprake
van gegevensverwerking of dossiervorming over deze personen of de overdracht van gegevens
over deze personen. Er is bij Kringwijs daarmee geen sprake van een hoog privacyrisico en
derhalve hoeft geen DPIA te worden uitgevoerd.
Onze cultuur en daarmee onze diensten zijn er op gericht dat iemand vooral zelf eigenaar is van
zijn eigen gegevens en derhalve is er geen sprake van dossiervorming. De werkwijze van
Kringwijs is standaard privacyvriendelijk.
Zoals in de beginalinea is aangegeven is bepaald hoe lang Kringwijs de persoonsgegevens gaat
bewaren en zijn de criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn bepaald.
Kringwijs heeft een register van verwerkingsactiviteiten. Alle gegevens zijn binnen de
organisatie beperkt toegankelijk en buiten gespecificeerde werkers van Kringwijs niet
toegankelijk. De Kringwijs-werkers zijn op de hoogte van de privacy-richtlijnen van Kringwijs.

Met degenen die voor Kringwijs betrokken zijn in gegevensverwerking is een
verwerksovereenkomst gesloten.
Heeft Kringwijs gegevens van u opgeslagen, dan heeft u
-

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op vergetelheid
Recht op dataportabiliteit
Recht op beperking van de verwerking
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Recht van bezwaar

Wilt u een beroep doen op een van deze rechten, neemt u dan contact op met Kringwijs,
bijvoorbeeld via info@kringwijs.nl
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