
Jacqueline Blaak coacht mensen, geeft masterclasses, verwerkt  drijfveren assessments en
communiceert over ontwikkelingen, activiteiten en bijeenkomsten in het onderwijs. Hierbij
verwerken we gegevens die privacy-gevoelig kunnen zijn. We zijn ons hiervan bewust en
van de plicht om de doelen daarvan in verhouding te brengen tot het vasthouden en inzetten
van privé-gegevens. Dit laatste in lijn met de GDPR (EU) en AVG (NL). Heeft u na lezing van
het onderstaande nog vragen, mail mij dan.

Jacqueline Blaak is een eenmanszaak en checkt bij leveranciers van drijfverenscans en
samenwerkende partners op GDPR-compliance en sluiten waar nodig een
verwerkersovereenkomst met hen. Jacqueline Blaak wijst afnemers en opdrachtgevers op
de plicht GDPR-compliant om te gaan met de overhandigde gegevens.

Intakes en assessments

Jacqueline Blaak coacht, adviseert mensen en groepen mensen. Zij voert  daarbij
intake-gesprekken, gebruikt assessment-resultaten, adviseert  en presenteert voor
deelnemers en groepen. Doel hiervan is:

● individuen meer inzicht te geven in hun functioneren in tijden van diepgaande
verandering;

● groepen meer inzicht te geven te geven in hun potentie in tijden van diepgaande
verandering;

● kennis op te bouwen rond de relaties mens, kwaliteit van onderwijs in relatie tot
van maatschappelijke veranderingen en vernieuwingen. Hiermee denkt zij de
kans te vergroten op dat mensen in het onderwijs weerbaarder en organisaties
wendbaarder om kunnen gaan met veranderingen.

De persoonlijke gegevens betreffen naam, mailadres, werkorganisatie, schets van
persoonlijke en groepsdrijveren, aangevuld met niet-systematische gegevens die worden
overhandigd door de persoon zelf. De gegevens worden  opgeslagen in computerfiles en op
papier. Tenzij anders wordt overeengekomen houdt Jacqueline Blaak de tot natuurlijke
personen herleidbare gegevens vast voor een periode van maximaal zeven jaar. Indien
personen daarom verzoeken (dit kan per elektronisch bericht) worden hun eigen gegevens
gewist of zodanig gewijzigd dat ze niet langer herleidbaar zijn tot hun natuurlijke persoon.

Email/ online/social media/ whatsapp/signal contact

Jacqueline Blaak verstuurt elektronisch relevante informatie passend en gedurende het
overeengekomen traject. Doel is om klant op de hoogte te brengen van activiteiten, nieuwe
inzichten en kennis te laten maken met voor hen relevante informatie.. In elke uiting kunnen
geadresseerden aangeven uit de database verwijderd te worden. Jacqueline Blaak voldoet
hieraan binnen redelijke termijn.



Verder

Ook niet-gestructureerde, niet-automatisch verwerkte data worden door Jacqueline Blaak
zorgvuldig en met respect voor de privacy van degenen die het betreft behandeld.

Bij incidenten brengt Jacqueline Blaak de personen die het betreft op de hoogte van de aard
van het incident, het mogelijke risico, de eigen maatregelen om herhaling te voorkomen en
suggesties voor handelen voor de betreffende persoon.

http://transitiefocus.com/wp-content/uploads/2020/03/TF-Masterclass-series-2020.pdf

