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Je maakt gebruik van onze e-Portfolio dienstverlening waarbij we jouw persoonsgegevens verwerken.
Aangezien we groot belang hechten aan jouw privacy, willen we je graag uitleggen hoe wij hiermee
omgaan.
We zijn volledig transparant in de persoonsgegevens die we van je hebben en hoe we deze verwerken,
dit kun je dan ook bij ons opvragen. We vragen alleen de voor ons noodzakelijke persoonsgegevens en
zullen dan ook nooit gegevens vragen over bijvoorbeeld jouw religieuze of etnische achtergrond,
medische gegevens of andere bijzondere persoonsgegevens. Tijdens het gebruik van het e-Portfolio,
al of niet tijdens het volgen van een traject, voer je zelfstandig gegevens op. Het is ook je eigen
verantwoordelijkheid om hier bewust en verantwoord mee om te gaan. Je kunt de gegevens die we
van jou verwerken dan ook opvragen. Wanneer je wenst dat je persoonsgegevens aangepast of
volledig gewist worden, dan doen we dit op verzoek voor je. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste
regels rondom privacy en gegevensverwerking.
Maar nogmaals, het onderwerp privacy gaat ons allebei aan en daarin hebben we ook allebei
verantwoordelijkheid. Denk daarom zelf ook goed na welke informatie je aan het e-Portfolio toevoegt!
In ons Privacyreglement (https://www.libereaux.nl/footer/privacyreglement/) kun je uitgebreide
informatie terugvinden over hoe wij omgaan met privacy. Hieronder enkele onderwerpen uitgelicht in
het kader van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)
Verwerker
Libereaux B.V. is de zogeheten Verwerker in de zin van artikel 4, sub 8, van de AVG en verwerkt
persoonsgegevens in opdracht van de klant (Verwerkingsverantwoordelijke). Dit houdt in dat de klant
(jijzelf of de organisatie waarvoor je werkt of bemiddeld wordt) beslist welke persoonsgegevens
worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De klant is er ten alle tijden
verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze worden verwerkt. Libereaux B.V. heeft haar product en dienstverlening zodanig
ingericht dat wordt voldaan aan deze richtlijnen van de AVG. Meestal wordt er een
Verwerkersovereenkomst opgesteld tussen de klant en Libereaux B.V., om hierover samen afspraken
vast te leggen.
Persoonsgegevens
Libereaux B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren, dit kan bijvoorbeeld een e-Portfolio(traject) zijn.
Grondslag van de verwerking
Het is voor de verwerking van je gegevens belangrijk dat er een zogenaamde grondslag is waarop wij
het gebruik van de gegevens kunnen baseren. Voor ons type dienstverlening gelden de volgende twee
type grondslagen:
1.
Toestemming van de betrokken persoon.
2.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij vragen je toestemming via het akkoord gaan met onze spelregels door het aanvinken bij de opstart
van je e-Portfolio bijvoorbeeld. En zoals eerder gezegd gebruiken wij alleen je persoonsgegevens om
de afgesproken dienstverlening (e-Portfolio / trajecten) samen met jou uit te kunnen voeren.
Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te
nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo kun je
alleen inloggen in het e-Portfoliosysteem met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Je
wachtwoord is versleuteld opgeslagen in ons systeem en deze weet dus alleen jijzelf. Vanuit Libereaux
wordt kritisch gekeken wie van onze medewerkers toegang heeft en krijgt tot jouw persoonsgegevens
en wie deze mag verwerken. Onze producten zijn zo goed mogelijk beschermd en beveiligd tegen
inbraken etc. Meer informatie hierover kan je lezen in ons Privacyreglement.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De basis voor het bewaren van je
gegevens is de duur van de opdrachtovereenkomst, zoals deze met jou of je organisatie is afgesproken.
Doorloop je bij ons een EVC – traject dan gelden er vanuit landelijke wet- en regelgeving aanvullende
eisen; vanuit de EVC Kwaliteitscode bewaren we je persoonsgegevens daarom vijf jaren na afloop van
het traject. Vanuit de Algemene wet inzake Rijksbelasting, moeten we de fiscaal relevante gegevens
na afloop van een overeenkomst zeven jaar bewaren. Dit alles betekent dat op het moment dat de
overeenkomst én de hiervoor genoemde bewaartermijnen zijn verlopen, je gegevens volledig worden
gewist uit ons systeem.
Als je aanvullende vragen hebt over onze omgang met privacy en jouw gegevens, kun je ons hierover
een mail sturen aan: info@libereaux.nl. Laten we samen goed omgaan met onze privacy!

