
Privacyverklaring 

 

1) De onderneming 

Onderwijsadvies Myriam Lieskamp is een onderneming die op verzoek cursussen, trainingen, 

lezingen, adviezen, coaching en onderwijsinhoudelijke artikelen levert. Onderwijsadvies Myriam 

Lieskamp is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58191496 en is gevestigd 

te  Nijmegen, Wezenlaan 14 6531 MS Nijmegen. De enige medewerker van Onderwijsadvies 

Myriam Lieskamp is M.A.T. Lieskamp (Myriam).  

2) Doel van het vastleggen van gegevens: 

Onderwijsadvies Myriam Lieskamp legt enkel die gegevens vast, die relevant zijn voor het 

uitvoeren van de opdracht.  

3) Welke gegevens worden vastgelegd? 

Onderwijsadvies Myriam Lieskamp legt van opdrachtgevers de volgende gegevens vast: 

a) Naam en voornaam opdrachtgever 

b) Telefoonnummer opdrachtgever 

c) Mailadres opdrachtgever 

d) Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats) organisatie opdrachtgever 

e) Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats) van locaties waarop de 

dienstverlening plaatsvindt 

f) Informatie die de opdrachtgever verstrekt om de opdracht te kunnen uitvoeren, zoals 

verslagen van overleggen, voorgenomen besluiten van de bestuurder, briefwisselingen met 

derden.  

g) Verzonden facturen aan de opdrachtgever.  

h) Alle gegevens worden enkel digitaal vastgelegd.  

4) Bewaartermijn gegevens 

a) Gegevens in artikel 3 onder a, b, c, d en e blijven in het adresboek en de agenda van 

Onderwijsadvies Myriam Lieskamp staan tot betrokkene niet langer aan de organisatie 

waarvoor hij opdrachten heeft verstrekt, is verbonden of tot betrokkene niet langer dezelfde 

functie in de desbetreffende organisatie vervult.  

b) Gegevens in artikel 3 onder f worden na 1 jaar vernietigd.  

c) Gegevens in artikel 3 onder g worden 7 jaar bewaard.  

5) Doorgeven van gegevens: 

a) Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. 

6) Vastleggen en beveiliging gegevens 

a) De gegevens zijn vastgelegd op de computer van Onderwijsadvies Myriam Lieskamp en in 

OneDrive. Beide zijn voorzien van wachtwoorden die aan de eisen voldoen.  

b) De computer is beveiligd met de laatste versie van Eset Internet Security.  

c) Er zijn geen gegevens vastgelegd op een eigen server.  

7) Inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens 

a) Op verzoek van de opdrachtgever heeft deze recht van inzage in de van hem opgeslagen 

gegevens.  

b) Op verzoek van de opdrachtgever worden gegevens onmiddellijk gecorrigeerd. 

c) Op verzoek van de opdrachtgever worden zijn gegevens onmiddellijk verwijderd. 

d) Op verzoek van de opdrachtgever worden alle gegevens aan hem toegezonden. 

8) Intrekken van toestemming 

a) Aan de opdrachtgever worden geen verzoeken gedaan om in te stemmen met het 

verzamelen van andere gegevens dan genoemd in artikel 3. 



b) Aan de opdrachtgever worden geen verzoeken gedaan om zijn gegevens te verspreiden. 

9) Klachten 

a) De opdrachtgever heeft het recht een klacht in te dienen over de omgang met zijn gegevens.  

b) Een klacht wordt onverwijld ter hand genomen en binnen twee weken wordt de klager 

geïnformeerd over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld.  

c) Een opdrachtgever kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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