Privacyverklaring
Wat doet People2Win met uw persoonsgegevens?
People2Win heeft u persoonsgegevens van u ontvangen omdat u interesse had in het onderwerp
werkgeluk en/of project management en/of de diensten die People2Win aanbiedt. We hebben
daarbij elkaar gesproken, gemaild, gebeld of via Linked in of FaceBook met elkaar contact gezocht.
Ongetwijfeld zijn er toen gegevens uitgewisseld om:








met elkaar in contact te blijven;
informatie toe te sturen;
de administratie te doen;
een eerste voorstel te maken;
een onderzoek te doen
een offerte te maken ;
facturering van afgenomen diensten te laten plaatsvinden.

Tijdens dit proces zijn er dus persoonsgegevens uitgewisseld. Naar aanleiding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeert People2Win u graag wat er met deze
gegevens gebeurd.
1. Gebruikers die meer informatie willen over de diensten van People2Win
Bij de website www.people2win.nl hebben gebruikers geen mogelijkheid gegevens achter te laten,
ook gebruikt de site geen cookies. Gebruikers kunnen alleen in contact komen met het bedrijf door
zelf op een link naar email, Linked In, of FaceBook te drukken en zelf informatie op te vragen.
De gegevens die daarbij beschikbaar komen, worden niet voor andere doeleinden gebruikt behalve
het beantwoorden van de vraag.
Om welke gegevens gaat het?

Wat doet het People2Win met deze gegevens?

Naam, Bedrijfsnaam en Email adres

People2Win gebruikt de gegevens om de gevraagde
informatie terug te sturen en indien aangegeven door zender
om contact te zoeken.

Telefoonnummer

People2Win gebruikt het telefoonnummer om contact op te
nemen met de persoon indien noodzakelijk of gevraagd.

Facebook account naam

People2Win gebruikt de Facebook account naam om een
virtuele vriendschap aan te gaan om zo de persoon te
informeren over ontwikkelingen van People2Win via
FaceBook.

Linked In profiel

People2Win gebruikt profielen van Linked In om een
connectie aan te gaan wanneer iemand een verzoek tot
connectie heeft verstuurd aan Barbara van de Nes of zij
interesse heeft om een connectie aan te gaan. Het staat de
persoon vrij om een verzoek te negeren of accepteren.

2. Klanten die een dienst afnemen van People2Win
Bij alle klanten van People2 Win worden gegevens tijdelijk opgeslagen om tijdens het project of
dienst contact te onderhouden en zakelijke administratie uit te voeren.
Om welke gegevens gaat het?

Wat doet het People2Win met deze gegevens?

Bedrijfsnaam, email adres, en intern ordernr.

Bedrijfsnaam en email adres worden gebruikt en
bewaard. Klant mag ten alle tijden gegevens
opvragen en verzoek in dienen tot verwijdering.

3. Klanten die onderzoeksdiensten afnemen
Op verzoek van klanten voert People2Win ook onderzoek uit door middel van online vragenlijsten.
Om deze dienst te kunnen leveren, ontvangen wij van de klant een bestand met e-mailadressen (met
wachtwoord beschermd).
Om welke gegevens gaat het?

Wat doet het People2Win met deze gegevens?

De klant stuurt een met wachtwoord
beveiligd bestand met naam en emailadres van medewerkers die deel
zullen nemen aan het onderzoek.

People2Win checkt de gegevens en stuurt deze met een
nieuw wachtwoord door aan de uitvoerder van het
onderzoek.

Soms worden hier gegevens aan
People2Win werkt samen met:
toegevoegd zoals een afdeling of unit
 Onderzoeksbureau Checkmarket in België als
waarvoor de medewerker werkt of het
uitvoerend partner voor People2Wins surveys.
land waarin de medewerker werkt.
Checkmarket is gecertificeerd voor het
kwaliteitskeurmerk ISO-27001 (datasecurity).
De afspraken tussen de klant en het
People2Win over data en privacy
 FanFactory wanneer het gaat om een Fanscan.
(rollen, verantwoordelijkheden,
werkwijzen) worden vastgelegd in een
Verwerkerovereenkomst.
 Eventuele andere partijen op verzoek van klant.

Overige zaken





People2Win verzamelt op haar websites geen IP-adressen en maakt op haar websites geen
gebruik van cookies.
People2Win zal geen persoonsgegevens verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Mensen of organisaties die gegevens hebben aangeleverd hebben het recht om het
People2Win een verzoek te doen tot inzage of verwijdering van hun persoonsgegevens.
Heeft u tips voor deze privacystatement, mail gerust op Barbara@people2win.nl.
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