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Privacy Verklaring van CompanyM 
 
Een leven lang werkvermogen 
CompanyM is dé specialist op het gebied van de ontwikkeling  van het belangrijkste kapitaal van 
organisaties: medewerkers en hun leidinggevenden. CompanyM laat bedrijven optimaal presteren 
door trainingen, advies op het gebied van HRM, (persoonlijk) leiderschap en coaching. De specialisten 
van CompanyM staan klaar om vragen op het gebied van organisatie - en cultuurontwikkeling te 
beantwoorden. 
 
CompanyM biedt HRM advies, mediation en inzicht in en aanpak van sociale zekerheid en verzuim. 
CompanyM biedt diverse programma's aan op het gebied van persoonlijk leiderschap, organisatie 
leiderschap en een high intensive leiderschapsprogramma. 
 
In het kader van hun werkzaamheden verwerken de medewerkers van CompanyM (bijzondere) 
persoonlijke gegevens. De CompanyM medewerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van 
deze gegevens. In deze verklaring zet CompanyM uiteen hoe zij zorg draagt voor verwerking en 
bescherming van die gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 
Uitvoeringswet AVG. 
 
Vanuit de AVG is CompanyM een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Wij passen waar nodig 
deze Privacy Verklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak alsmede aanwijzingen van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te 
raadplegen op onze website. 
 
Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 
CompanyM 
Amstelveenseweg 88-90 
1075 XJ Amsterdam 
T 020 468 7453 
info@companym.nl 
 
Functionaris gegevensbescherming 
EiBG (en hierdoor ook CompanyM als onderdeel van de groep) heeft conform artikel 37 AVG een 
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze functionaris raadplegen voor al uw vragen 
omtrent privacy. Het mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is: fg@enrgyinbusiness.nl. 
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Doelen van de gegevensverwerking en bron van verkrijging 
CompanyM geeft, uit hoofde van de aan haar verstrekte opdracht door onze opdrachtgever (uw 
werkgever), advies en ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers en 
leidinggevenden gericht op (persoonlijk) leiderschap. 
 
Voor een groepstraining ontvangt CompanyM van uw werkgever, als zijnde onze opdrachtgever, 
persoonsgegevens over u zoals voornaam, achternaam functie en e-mail adres. De werkzaamheden 
van CompanyM zijn hierbij gericht op de advisering en ondersteuning van onze opdrachtgevers bij 
(persoonlijk) leiderschap. 
 
Voor individuele coaching ontvangt CompanyM van uw werkgever, als zijnde onze opdrachtgever, 
persoonsgegevens over u zoals voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en een korte 
beschrijving van de casus waarvoor coaching nodig is. 
 
Voor mediation ontvangt CompanyM van uw werkgever, als zijnde onze opdrachtgever, 
persoonsgegevens over u zoals voornaam, achternaam, functie, e-mail adres, telefoonnummer en een 
korte beschrijving van de casus waarvoor mediation nodig is. 
 
Mag CompanyM hiervoor persoonsgegevens gebruiken? 
In opdracht van bedrijven en instellingen is het CompanyM toegestaan persoonsgegevens  te 
verwerken. De verwerking van de persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 en artikel 9 van 
de AVG alsmede artikel 30 lid 1 Uitvoeringswet AVG. Het gaat hierbij om het uitvoeren van een 
overeenkomst. In overige situaties waarin wij buiten deze grondslagen gegevens nodig hebben, zullen 
wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt CompanyM? 
Afhankelijk van de specifieke opdracht die aan CompanyM is verstrekt, verwerkt CompanyM de 
volgende persoonsgegevens:  

– Voornaam; 
– Achternaam; 
– Bedrijfsnaam; 
– Functie; 
– E-mail adres; 
– Telefoonnummer; 
– Korte beschrijving van de casus; 
– Uitgebracht advies m.b.t. (persoonlijk) leiderschap; 
– Beoordeling van een training. 

 
Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens? 
CompanyM maakt onderscheid tussen persoonsgegevens die we mogen delen met bedrijven of 
instellingen en (bijzondere) persoonsgegevens die uitsluitend behoren tot het domein van de 
CompanyM medewerker. 
 
Alle medewerkers van CompanyM mogen, indien noodzakelijk voor de uitoefening van hun taken, 
persoonsgegevens verwerken die met de werkgever worden gedeeld om de dienstverlening van 
CompanyM mogelijk te maken. 
 
De werkgever kan worden meegedeeld:  

– Uitgebracht advies m.b.t. (persoonlijk) leiderschap op globaal niveau, niet herleidbaar naar de 
individuele werknemer; 

– Beoordeling van een training. 
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Aan welke derden verstrekt CompanyM persoonsgegevens? 
CompanyM verstrekt geen gegevens aan derden. 
 
Hoe lang bewaart CompanyM de persoonsgegevens? 
CompanyM zal de persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doelen die in 
deze Privacy Verklaring zijn opgenomen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. 
 
Uitgebracht advies m.b.t. (persoonlijk) leiderschap en beoordeling van een training kennen geen 
wettelijke bewaartermijn en worden één (1) jaar na afronding verwijderd tenzij specifieke afwijkende 
afspraken contractueel zijn vastgelegd met de werkgever. De betreffende persoonsgegevens worden 
na ommekomst van de termijn binnen een jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd. 
 
Hoe worden de persoonsgegevens door CompanyM beveiligd? 
CompanyM heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te 
garanderen dat de persoonsgegevens:  

– Juist, actueel en nauwkeurig zijn; 
– Adequaat zijn beveiligd tegen verlies of enige mate van onrechtmatige verwerking. 

 
Hierbij geldt als uitgangspunt het normenkader ISO 27001. 
 
Rechten van werknemers en uitkeringsgerechtigden 
Betrokkenen, medewerkers van bedrijven en instellingen en uitkeringsgerechtigden, hebben het recht 
op inzage in de persoonsgegevens die van hem/haar zijn verwerkt. De gevraagde inzage zal zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het verzoek worden verstrekt, tenzij de complexiteit van 
het gevraagde met zich meebrengt dat een aanvullende termijn van twee maanden nodig is. 
 
De betrokkene kan verzoeken de persoonsgegevens aan te passen voor zover deze feitelijk onjuist zijn. 
Hij/zij heeft het recht om te verzoeken de persoonsgegevens te verwijderen omdat zij niet langer 
noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Verder heeft betrokkene het recht om de 
verwerking van de persoonsgegevens te beperken omdat de juistheid van de persoonsgegevens wordt 
betwist, het verwerken niet wettig is, CompanyM de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor 
haar dienstverlening, het recht zich tegen de verwerking te verzetten als deze verwerking op basis van 
persoonlijke omstandigheden een inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van de betrokkene. 
 
Voor het uitoefenen van een van deze rechten kunt u zich richten tot: 
CompanyM 
Amstelveenseweg 88-90 
1075 XJ Amsterdam 
T 020 468 7453 
info@companym.nl 
 
Toestemming 
Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, 
dan kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Wij zullen dan de gevolgen hiervan herstellen, voor zover 
dat nog mogelijk is. 
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Klachten 
Betrokkenen kunnen een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij CompanyM, 
volgens de procedure beschreven in de CompanyM klachtprocedure. Betrokkenen hebben ook het 
recht zich rechtstreeks te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien zij een klacht hebben 
over de verwerking van persoonsgegevens door CompanyM (zie: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens). Wij stellen het op prijs indien u eerst uw klacht aan ons wilt melden. 
 
Duur Privacy Verklaring 
Deze Privacy Verklaring is opgemaakt op 19 juli 2018 en van kracht zolang deze niet door CompanyM 
wordt vervangen. Betrokkenen worden van de wijziging of vervanging van deze Privacy Verklaring op 
de hoogte gesteld door middel van publicatie daarvan op de website. 
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