Privacy spelregels GenP Governance BV
Dit zijn de privacy spelregels van GenP Governance BV. In deze spelregels leest u hoe wij
omgaan met de persoonsgegevens die wij in het contact met u verkrijgen. Wij voldoen aan
de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
GenP Governance BV, gevestigd aan de Frambozenberg 4, Roosendaal, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. GenP Governance BV is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 61181056.
Onze contactgegevens zijn:
Internet:
Telefoon:
Mailadres:

www.gerrichhauzen.com
06-54935506
projectsecretariaat@genp.nl

Functionaris verantwoordelijke gegevensbescherming: drs. B.M.E. van Leijenhorst,
bereikbaar via projectsecretariaat@genp.nl
Wie zijn wij?
GenP Governance BV is een organisatie met vijf kernactiviteiten.
• Zelfevaluaties van raden van commissarissen.
• Werving en selectie van commissarissen.
• Educatie van commissarissen en overige professionals.
• Lezingen en dagvoorzitterschap.
• Advies over Governance.
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. We spannen ons in om zorgvuldig met uw gegevens
om te gaan zodat uw privacy zo goed als mogelijk beschermd wordt. Om onze
kernactiviteiten goed te kunnen uitoefenen hebben wij regelmatig persoonsgegevens van u
nodig.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens om onze producten en diensten goed te kunnen leveren of u
daarover actief te informeren. Dit geldt met name wanneer u deelneemt aan een
zelfevaluatie, een activiteit op het gebied van educatie of een werving- en selectieproces.
Als u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of uzelf inschrijft voor een cursus of
nieuwsbrief zullen wij deze informatie gebruiken om u te kunnen informeren of om literatuur
en cursusmateriaal beschikbaar te stellen.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op sociale media
zoals Linkedin, Instagram of Facebook. We doen dat met name wanneer u solliciteert op
een vacature voor een commissariaat of bestuursfunctie.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening,
waaronder zelfevaluaties, werving & selectie en educatie.
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Uw persoonsgegevens worden gebruikt:
• Om u te kunnen informeren over nieuws, ons cursusaanbod, vacatures op het gebied
van bestuur en toezicht, programma’s, agenda’s en verslagen van bijeenkomsten.
• In het kader van een wervingsproces voor een bestuurder of een commissaris wordt uw
onafhankelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid getoetst. We gebruiken
daarvoor de data die de Autoriteit woningcorporaties nodig heeft om een zienswijze over
uw mogelijke benoeming te kunnen maken. Ook het opvragen van referenties is een
onderdeel van deze procedure. Wanneer een RvC u wil benoemen zullen uw gegevens
ook worden doorgestuurd naar de Autoriteit woningcorporaties. Uiteraard zullen wij
hiervoor uw toestemming vragen en u actief informeren over de procedure en het
selectieproces. Voor meer info zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringenautoriteit-woningcorporaties.
• Om een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW te kunnen
vastleggen en de afspraken met de opdrachtnemer te onderhouden en na te komen.
• Voor het opstellen van offertes en het verlenen van onze diensten.
• Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Voor het uitvoeren van zelfevaluaties.
• Voor het factureren van onze diensten.
• Voor opslag van uw e-mailadres en andere contactgegevens in onze databank om jou
te kunnen blijven informeren over onze producten en diensten.
• Voor managementdoeleinden zoals het evalueren van cursussen, interne controle en
accountantscontrole.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een
deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening
zoals hierboven beschreven.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op uw wensen en de kwaliteit van onze producten en diensten zo goed als
mogelijk te laten zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de
gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om -en voor zover van toepassing - de volgende
persoonsgegevens:
• e-mailadres, telefoon, taak-functies binnen organisaties en mogelijk andere
contactgegevens;
• organisatiegegevens;
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd
of gedaan en pasfoto - op vrijwillige basis;
• gegevens over geschiktheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• uw informatie die uit de door ons uitgezette enquêtes komt.
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Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
GenP Governance kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers (RvC
en of bestuur), Autoriteit woningcorporaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe
kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk
vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens gebeurt terughoudend en alleen
wanneer er een wettelijke verplichting is (werving van commissarissen en bestuurders) of
op basis van een gerechtvaardigd belang dat voortkomt uit de verstrekte opdracht.
Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt in overleg met u, tenzij er een
gerechtvaardigd belang is om anders te handelen.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van audits en fiscale en wettelijke
verplichtingen langer beschikbaar voor GenP Governance BV.
Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u uzelf afmelden
door een email naar het projectsecretariaat te sturen via projectsecretariaat@genp.nl. U
wordt dan niet meer benaderd door GenP Governance BV. Uw persoonsgegevens worden
dan, met inachtneming van wettelijke en auditverplichtingen, definitief verwijderd.
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
GenP Governance BV verwerkt de (persoons)gegevens van onze leveranciers en docenten
die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen om onze producten en
diensten te kunnen leveren.
1) Voor het verstrekken van informatie over de educatieve activiteiten.
2) Om een zakelijke relatie te kunnen onderhouden (facturering).
3) Waar nodig een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
• namen, contactgegevens waaronder bankrekeningen en functies van contactpersonen.
Gegevens inzien of aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kun u ieder moment aanpassen of
verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Als u inzage of wijziging wenst in uw persoonsgegevens die u niet zelf kunt
aanpassen, dan kun u contact opnemen met het projectsecretariaat via
projectsecretariaat@genp.nl.
Beveiliging van persoonsgegevens
GenP Governance BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen
tegen onrechtmatig gebruik.
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Voor onze website www.gerrichhauzen.com is een SSL certificaat geïnstalleerd waardoor
verstuurde gegevens versleuteld worden zodat informatie onherkenbaar en onleesbaar
wordt voor niet bevoegden.
Bij het klantenportaal worden wachtwoorden opgenomen in een database die via een MD5
encryptie niet te herleiden is naar het originele wachtwoord. Verificatie bij het activeren van
een account geschiedt zorgvuldig zodat er geen misbruik van kan worden gemaakt.
Met die zakelijke relaties die toegang hebben tot onze informatiebestanden waarin
persoonsgegevens zijn opgeslagen, sluiten wij een ondertekende
verwerkingsovereenkomst.
GenP Governance BV verkoopt géén gegevens aan enige derde partij en stelt deze
gegevens ook niet zonder uw toestemming beschikbaar aan derden.
Beveiligingsmaatregelen
GenP Governance BV heeft ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of
onrechtmatig gebruik in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
• backup en herstelprocedures;
• beveiliging van netwerkverbindingen;
• bevoegdheden om toegang te hebben tot de server zijn toeverwezen aan een beperkt
aantal personen;
• geheimhoudingsverklaringen zijn ondertekend;
• logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden;
• veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden met een eigen server.
Survey Monkey
Enquêtes en evaluaties voeren wij uit via Survey Monkey. Lees hiervoor het specifieke
privacybeleid van Survey Monkey.
Linkedin en Twitter
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de
sociale netwerken van Linkedin en Twitter. We verwijzen u naar de privacyverklaring van
LinkedIn en Twitter.
Foto’s en video’s
GenP Governance BV behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle
activiteiten en deze zowel offline als online te publiceren.
Vragen, opmerkingen, klachten
Als u van mening bent dat bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw
rechten niet worden gerespecteerd of als u van mening bent dat wij zaken beter kunnen
doen, dan kunt u uw klacht of aanbeveling per email versturen naar
projectsecretariaat@genp.nl. Verder verwijzen wij u naar het klachtenreglement van GenP
Governance BV.
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Wijzigingen Privacy spelregels
GenP Governance BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen,
aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy spelregels. De geldende Privacy
spelregels staan op de website van GenP Governance BV. Deze versie is opgesteld op 20
mei 2018.
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