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        Privacyverklaring 
_______________________________________________________________________________ 
 
Inleiding 
De inhoud van de KernTalentenanalyses, coachingstrajecten of andere diensten van Stichting 
Galileo wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd. Stichting Galileo is gewend uiterst zorgvuldig om 
te gaan met gevoelige informatie. Dat is voor ons essentieel aan onze werkzaamheden. Al sinds 
de oprichting van Stichting Galileo hanteren wij deze werkwijze met betrekking tot de 
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.  
 
In het kort komt deze werkwijze er op neer dat we uw persoonsgegevens: 

• alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming aan ons geeft; 

• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten; 
• zorgvuldig beveiligen. 

Deze bestaande werkwijze is nu in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) formeel in dit document vastgelegd. 
 
Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze 
diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op 
andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het 
kader van de dienstverlening.  
 
Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens 
Stichting Galileo gebruikt persoonsgegevens van Cliënten alleen voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt en voor zover de wet dit toestaat voor diverse doeleinden, zoals:  

• De totstandkoming van de overeenkomst 
• Het op maat begeleiden van Cliënten en het uitvoeren van goede en efficiënte KernTalenten-

analyses, coaching of andere dienstverlening zoals overeengekomen. 
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals communicatie, planning en facturering. 
• Het naleven van onze wettelijke verplichtingen 
• Op geanonimiseerde basis kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het fungeren als 

stichting volgens de bepalingen in de statuten van de Stichting Galileo. 
 
Categorieën van persoonsgegevens  
Stichting Galileo verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  
Administratieve gegevens 

• Naam en adresgegevens  
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer 
• Geboortedatum en –plaats  
• Geslacht 
• Bankrekeningnummer  
• Burgerservicenummer (alleen bij UWV-trajecten) 

Inhoudelijke gegevens 
• Interessegebieden  
• Opleidingsinformatie  
• Werkervaring  
• CV gegevens 
• Gespreksverslagen 
• Inhoud van communicatie 
• Tussen- en eindrapportage 

 
Grondslagen van de verwerking 
Stichting Galileo verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de dienstverlenings-
overeenkomsten. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige en fiscale regels. Tevens verwerken wij 
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persoonsgegevens, omdat Stichting Galileo hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op 
zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen en het verbeteren van haar diensten. 
 
Dataminimalisatie 
Stichting Galileo beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is. Dit 
betekent dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens gebruiken en dat overbodige gegevens 
worden verwijderd of geanonimiseerd, zodat zij niet meer zijn te herleiden tot de oorspronkelijke 
persoon. 
 
Verstrekking van gegevens binnen Stichting Galileo 
We hebben duidelijke afspraken over welke medewerkers bepaalde gegevens mogen inzien en 
met welk doel. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is er uitsluitend voor bevoegde medewerkers 
en is steeds beperkt tot zover dit noodzakelijk is. Zo hebben het bestuur en de administratie van 
Stichting Galileo geen toegang tot bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. De notities, 
rapportages en (eind)verslagen van KernTalentenanalyses of coachingstrajecten worden door de 
betreffende KernTalentenanalist of coach niet met anderen medewerkers gedeeld. 
 
Verstrekking aan derden  
Inhoudelijke informatie over de KernTalentenanalyses of coachingstraject wordt niet met derden 
gedeeld. Wij zullen uw gegevens niet verkopen of anderszins verstrekken voor commerciële of 
goede doelen.  
Indien de opdrachtgever een ander is, bijvoorbeeld de (potentiële) werkgever, wordt er aan de 
opdrachtgever geen mededeling gedaan over de inhoud of het verloop van de contacten. Er wordt 
dus geen inhoudelijke informatie verstrekt over wat met de Cliënt besproken is. Alleen indien en 
voor zover Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven ontvangt de opdrachtgever 
informatie, bijvoorbeeld het eindverslag. 
Binnen de hiervoor genoemde doeleinden kan Stichting Galileo in het kader van haar 
dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen met derden zoals onze accountants, ict-
leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden 
werken dan in onze opdracht en zullen alleen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die ze 
nodig hebben om hun taken uit te voeren Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor 
de voornoemde doeleinden.  
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden wanneer Stichting Galileo aan een 
wettelijke verplichting of rechterlijk bevel moet voldoen.  
 
Beveiliging en bewaartermijnen van uw gegevens 
Stichting Galileo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang en onrechtmatig gebruik. 
Stichting Galileo zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden 
dan in deze privacyverklaring genoemd. 
 
Uw recht tot inzage en correctie 
U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens. Na een verzoek ontvangt u binnen één 
maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, dan kunt u 
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. 
 
Contact, vragen of klachten 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Stichting Galileo 
Kamer van Koophandel nr 61288985 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek of klacht over de verwerking van uw persoons-
gegevens kunt u sturen naar:  

Stichting Galileo 
info@stichtinggalileo.nl  

 
Wijzigingen privacyverklaring 
Stichting Galileo kan deze privacy verklaring aanpassen. Op onze website wordt steeds de laatste 
versie gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2018.  


