
Voor- en achternaam 

Geboortedatum 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mail adres 

Bankrekeningnummer 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt , bijvoorbeeld tijdens de gesprekken van een

loopbaantraject. 

Het opstellen van de overeenkomst aan het begin van een loopbaantraject

Het afhandelen van uw betaling

Het versturen van werkopdrachten via de mail

Via email of telefoon contact kunnen leggen i.v.m. afspraken etc. 

Human Grow, gevestigd aan Koperslagerstraat 60 te Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Koperslagerstraat 60, 6851 CK te Huissen, 06 51101043 

www.humangrow.nl

Debbie van Heumen is de Functionaris Gegevensbescherming van Human Grow, te bereiken via

debbie@humangrow.nl 

Persoonsgegevens die Human Grow verwerkt 

Human Grow verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of

omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de

persoonsgegevens die ik verwerk: 

Waarom Human Grow gegevens nodig heeft 

Human Grow verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

PRIVACY VERKLARING,  COOKIES  & DISCLAIMER



Bewaartermijn persoonsgegevens 

Human Grow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn(en) is 3 jaar.

Betaalgegevens worden 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst

te kunnen voldoen. 

De overeenkomst 

Voor aanvang van een loopbaantraject of een training wordt samen met u een overeenkomst

vastgesteld en ondertekend volgens de richtlijnen van de AVG. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Human Grow verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u

opvragen via debbie@humangrow.nl. U heeft het recht om eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Daarnaast heeft u recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u, een ander of door u

genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid of

heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd

verzoek naar debbie@humangrow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is

gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met de nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. 

Beveiliging 

Human Grow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op v



Cookies

Human Grow gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk

voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Mijn website

(www.humangrow.nl) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren

en verbeteren. Human Grow heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, deelt geen

gegevens met Google, heeft IP-adressen geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere Google

diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 



Disclaimer 

1. Gebruik van de website van (de eenmanszaak) Human Grow (hierna: Human Grow)

www.humangrow.nl alsmede eventueel door Human Grow verstuurde (elektronische) nieuwsbrieven

(hierna samen: “de website”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen van

deze disclaimer.

2. Door deze website te bezoeken en / of de op of via deze website aangeboden informatie te

gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

3. Human Grow behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met

inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere

aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website

aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

4. Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij

uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen

ontstaan.

Gebruik van de website

5. De website heeft een informatief doel en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt

geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de

redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of

waartoe via de website toegang wordt geboden. Human Grow aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook,

op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik

worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Human Grow garandeert niet dat de website

vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van

aansprakelijkheden van Human Grow gelden eveneens voor alle door Human Grow ingeschakelde

hulppersonen en derden.

Gebruik informatie

6. Human Grow behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met

betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten,

afbeeldingen, ideeën, vindingen, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op

deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of

te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Grow. U mag

informatie op deze website uitsluitend afdrukken en / of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik

.



7. Human Grow kan niet garanderen dat het gebruik van de op deze website aangeboden informatie

geen inbreuk maakt op rechten van derden. Human Grow heeft getracht de rechthebbenden van de

op de website getoonde informatie te traceren teneinde toestemming te verkrijgen om de informatie

op haar website te kunnen tonen. Eenieder die zich niettemin rechthebbende weet van informatie op

de website zonder dat met diegene overeenstemming is bereikt over het tonen of beschikbaar

stellen van deze informatie op de website, wordt verzocht contact op te nemen met Human Grow,

zodat met de rechthebbende overeenstemming kan worden bereikt omtrent het gebruik van de

informatie, dan wel de informatie terstond verwijderd kan worden. De rechthebbende kan contact

opnemen met Human Grow via debbie@humangrow.nl


