
TALENT    EMPOWERMENT

Privacy statement 
Door ons verzamelde gegevens 
Welke persoonsgegevens worden door Talent Empowerment met het contactformulier 
verzameld? 
Indien je het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld: 
Contactgegevens: naam, (eventueel) telefoonnummer, e-mail 
 

Deze website maakt gebruikt van Google Universal Analytics (hierna: Google Analytics). Google 
Analytics zal gegevens analyseren om ons te helpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze 
informatie gebruiken wij om onze service aan jou te verbeteren. Wil je niet dat Google Analytics je 
gegevens opslaat? Dit kun je uitzetten via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=nl 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 
worden opgeslagen in ons beveiligde CRM systeem. Wij zullen deze gegevens niet combineren met 
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 
Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat dit bericht bewaard wordt. Wij zullen 
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben 
gekregen. 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te 
melden. Je kunt ervan uitgaan dat we dit zo snel mogelijk regelen. 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat Talent Empowerment alle persoonsgegevens die op mij 
betrekking hebben worden gewist uit de bestanden van Talent Empowerment? 
Door het contactformulier in te vullen en bij de vraag/opmerking te vermelden dat je wenst dat al 
jouw gegevens door Talent Empowerment worden gewist, stel je onze procedure in werking om dat 
verzoek te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre jouw gegevens voor ons nog noodzakelijk zijn voor 
onze bedrijfsuitoefening, of en in hoeverre wij een juridische plicht hebben deze gegevens te 
bewaren en of bewaren noodzakelijk is in het kader van de belangen van een klant of voormalig 
klant van Talent Empowerment. Je ontvangt van ons binnen zo snel mogelijk terugkoppeling op jouw 
verzoek. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit 
privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.
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