
Privacyverklaring
Uw privacy is van groot belang voor Reflect Academy. We doen er alles aan om uw  
gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hieronder leest u welke gegevens we verwerken 
en waarvoor we ze gebruiken, net als de rechten die u ten aanzien van uw gegevens 
heeft, en met wie we uw gegevens delen.

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt bij Reflect 
Academy for Leadership in Learning, een maatschap gevestigd aan de Lindengracht 35, 
3633 AS Vreeland.

Welke gegevens verwerken wij, en waarvoor?
Om onze diensten te kunnen leveren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• uw naam en contactgegevens;
• uw werkgever;
• portfolio’s, bestaande uit (onder meer) uw cv, opleidings- en ontwikkelplannen,  
assessments, analyses en gespreksverslagen.

Wij verwerken deze gegevens om u te kunnen ondersteunen in uw leertraject en om  
de overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren, zoals onderwijs-
innovatieprojecten.

Wij verwerken deze gegevens:
• om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u;
•  het gerechtvaardigd belang van Reflect Academy en onze opdrachtgevers om  

uitvoering te kunnen geven aan opdrachten met betrekking tot uw professionele 
ontwikkeling dan wel de projecten die onderwerp zijn van de opdracht (zoals 
 onderwijsinnovatieprojecten).

De meeste gegevens ontvangen wij van u persoonlijk. In enkele gevallen ontvangen  
wij uw gegevens uw werkgever of van onze partners. Het gaat dan hogeronderwijsin-
stellingen en collega-onderwijsadviseurs. Dit zijn ook instellingen met wie uw gegevens 
uitgewisseld kunnen worden.
Uiterlijk twee jaar nadat de overeenkomst/opdracht waarvoor wij uw gegevens verwerk-
en is beëindigd, zullen we uw dossier vernietigen.

Heeft u vragen of klachten?
Neem dan contact met ons op via info@reflectacademy.nl of het contactformulier op 
onze website www.reflectacademy.nl. Zo kunt u:
• ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
• ons verzoeken onjuiste of verouderde gegevens te corrigeren;
• de verwerking van uw gegevens tijdelijk op te schorten;
•  voor zover de verwerking plaatsvindt op grond van gerechtvaardigd belang: bezwaar 

aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens;
• uw gegevens te verwijderen als wij deze niet meer nodig hebben.

Als u het onverhoopt niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw  
persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
U vindt hun contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


