Privacy Code.
BrainCompass wil jou als professional helpen het maximale uit jezelf te halen. Hiervoor is het belangrijk
dat je jouw talenten en valkuilen leert (h)erkennen, in te zetten en te managen. Een veilige en
persoonlijke ontwikkelomgeving is hiervoor cruciaal.
Daarom besteden we veel aandacht aan jouw privacy, de vertrouwelijkheid van de informatie die je
met ons deelt en de veiligheid van ons proces en online IT-systeem. Om jou inzicht te bieden in onze
normen, waarden en processen, hebben we deze Privacy Code samen met onze partner voor privacy
en compliance AKD opgesteld.
Lees deze Privacy Code eerst zorgvuldig helemaal door voordat je persoonlijke gegevens deelt met
BrainCompass en/of achterlaat op de website www.braincompass.com.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1

In deze Privacy Code, worden de volgende definities gebruikt:
BrainCompass

BrainCompass B.V.
Westersingel 94
3015 LC Rotterdam
KvK-nummer: 54690692

Privacy Code:

Deze Privacy Code.

Website:

De website: www.braincompass.com.

Persoonsgegeven(s)

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in
Geldende Privacywetgeving.

Geldende Privacywet- en
regelgeving:

Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en
eventuele toepasselijke bijzondere wetten.

Websitebezoeker(s):

De persoon die de Website bezoekt.

Deelnemer:

De persoon die een BrainCompass op laat maken.

Verantwoordelijke:

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die
of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt.
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Verwerker:

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks
gezag te zijn onderworpen.

Variant:

Een van de volgende BrainCompass varianten:
-

BrainCompass Gesprek;

-

BrainCompass Lite;

-

BrainCompass Basic;

-

BrainCompass Advanced;

-

BrainCompass Complete.

Partner:

Een advies-, opleiding-, training- en/of coaching bureau
dat één of meerdere BrainCompass varianten laat
opmaken door BrainCompass.

Professionele mindset

De zakelijke overtuigingen die de deelnemer tijdens zijn /
haar ontwikkeling als professional heeft aangeleerd. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de mate van plezier dat de
deelnemer beleeft aan het geven van presentaties.

Persoonlijkheid

Het kenmerkende patroon van gedachten, emoties en
gedrag samen met de psychologische mechanismen die
hieraan ten grondslag liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de mate van genot dat een deelnemer beleeft aan
het nemen van risico’s.

Hechting

Het ‘mentale schema’ of ‘intern werkmodel’ van de
deelnemer voor de wijze waarop de deelnemer sociale
relaties aangaat met anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de wens om te verbinden met anderen.

Biografische gegevens

Gegevens over de biografische achtergrond van de
deelnemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd, lengte,
gewicht, ras en als hoeveelste de deelnemer geborene is.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID PRIVACY CODE
2.1

Deze Privacy Code is van toepassing op iedereen die persoonlijke gegevens deelt met
BrainCompass en/of ieder gebruik van de Website van BrainCompass.

2.2

BrainCompass is Verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die door Deelnemers en
Websitebezoekers worden gedeeld en/of achtergelaten op de Website.
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2.3

De Website van BrainCompass bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld
hyperlinks, banners of buttons). BrainCompass is niet verantwoordelijk voor de naleving van de
Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

ARTIKEL 3. BRAINCOMPASS (CONTEXT)
3.1

3.2

De Deelnemer heeft de keuze uit vijf verschillende BrainCompass Varianten. Deze Varianten,
inclusief onderwerp van onderzoek en onderzoeksmethode worden hieronder weergegeven:
Variant

Onderwerp van
onderzoek

Onderzoeksmethode

1

BrainCompass Gesprek

Afhankelijk van waar de
deelnemer over wil
sparren

Coaching sessie

2

BrainCompass Lite

Professionele mindset

Coaching sessie en vragenlijst A

3

BrainCompass Basic

Professionele mindset en
Persoonlijkheid

Coaching sessie en vragenlijsten A
+B

4

BrainCompass
Advanced

Professionele mindset,
Persoonlijkheid en
Hechting

Coaching sessie en vragenlijsten A
+B+C

5

BrainCompass
Complete

Professionele mindset,
Persoonlijkheid, Hechting
en DNA

Coaching sessie, vragenlijsten A +
B+C
en DNA-analyse

De keuze voor één van de bovenstaande varianten wordt door BrainCompass vertrouwelijk
behandeld. BrainCompass zal derden (zoals werkgever) nooit informatie verstrekken over de
keuze van de Deelnemer.

ARTIKEL 4. VERWERKING (BIJZONDERE) PERSOONSGEGEVENS
4.1

BrainCompass verwerkt van de Websitebezoeker die tevens een contactformulier invult de
volgende Persoonsgegevens:
a.
b.
c.
d.

4.2

Naam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Soort Variant waar de interesse van de Websitebezoeker naar uitgaat.

De soorten Persoonsgegevens die door BrainCompass worden verwerkt van de Deelnemers
zijn afhankelijk van aan welk BrainCompass variant de Deelnemer deelneemt.
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4.3

In het schema hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens er verwerkt worden per
Variant:
Variant

Soorten Persoonsgegevens

1

BrainCompass Gesprek

Geen bijzondere persoonsgegevens (het gesprek wordt niet
gedocumenteerd).

2

BrainCompass Lite

Naam, e-mailadres, gegevens betreffende de professionele
context, en of je bepaalde zakelijke situaties als prettig,
energiek of angstig ervaart.

3

BrainCompass Basic

Naam, e-mailadres, gegevens betreffende de professionele
context, en of je bepaalde zakelijke of persoonlijke zaken als
prettig, energiek of angstig ervaart.

4

BrainCompass
Advanced

Naam, e-mailadres, gegevens betreffende de professionele
context, over je wens om je te verbinden met anderen, en of
je bepaalde zakelijke of persoonlijke zaken als prettig,
energiek of angstig ervaart. Tevens verwerken wij hier
biografische gegevens (o.a. leeftijd, lengte, gewicht, ras).

5

BrainCompass
Complete

Naam, e-mailadres, gegevens betreffende de professionele
context, over je wens om je te verbinden met anderen, en of
je bepaalde zakelijke of persoonlijke zaken als prettig,
energiek of angstig ervaart. Tevens verwerken wij hier
biografische gegevens (o.a. leeftijd, lengte, gewicht, ras) en
DNA-gegevens.
De DNA-gegevens die BrainCompass onderzoekt zijn variaties
in zes genen: DRD4 (48pb VNTR), DRD2(rs1800497), COMT
(rs4680), 5-htt-LPR (SLC6A4), OXTR (rs53576) en MAO-A.

4.4

BrainCompass verwerkt slechts bijzondere Persoonsgegevens indien de Deelnemer daarvoor
voorafgaand aan de Verwerking zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft. Dit
geldt dus voor Variant 2 tot en met 5.

4.5

Om van uitdrukkelijke toestemming te kunnen spreken dient de toestemming specifiek te zijn,
op informatie berust en uit vrije wil te zijn gegeven. Vandaar dat BrainCompass daar los van
deze Privacy Code nog specifiek om vraagt.

4.6

De Deelnemer heeft te allen tijde het recht de uitdrukkelijke toestemming in te trekken.
BrainCompass zal in dat geval de Persoonsgegevens die zij van de Deelnemer verzameld heeft
verwijderen.

ARTIKEL 5. VERWERKING VAN (BIJZONDERE) PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS WAARVAN DE
WERGEVER OP DE HOOGTE IS VAN DE DEELNAME
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5.1

Voor de Deelnemers waarvan de werkgever op de hoogte is van deelname geldt dat het
vereiste van “vrije” toestemming mogelijk in het geding kan komen. Voor deze Deelnemers is
het van belang dat zij op de hoogte zijn van het volgende;
a.

b.

c.

d.

5.2

BrainCompass verstrekt in geen geval informatie die BrainCompass van de Deelnemer
verkrijgt in het kader van de deelname aan de werkgever, met uitzondering van de
factuur;
BrainCompass staat ervoor in dat de werkgever geen zicht heeft op voor welk variant de
Deelnemer kiest. Indien de factuur door de werkgever voldaan wordt, wordt de factuur
zo opgesteld dat ook uit de factuur niet is af te leiden welke variant de deelnemer
gekozen heeft;
De Deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om voor het BrainCompass-gesprek
te kiezen, om zo te voorkomen dat er Persoonsgegevens van hem / haar worden
verwerkt;
BrainCompass staat ervoor dat een BrainCompass nooit in een groepssessie wordt
afgenomen.

Indien en voor zover de Deelnemer geen vrije toestemming kan geven, omdat zij druk vanuit
haar werkgever ervaart, kan BrainCompass geen BrainCompass-variant bij de Deelnemer
afnemen. De grondslag voor het verwerken van de bijzondere Persoonsgegevens van de
Deelnemer ontbreekt in dat geval immers.

ARTIKEL 6. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
6.1

BrainCompass verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens van Websitebezoekers met als doel
dat zij contact kunnen opnemen met de Websitebezoeker om hem/haar meer informatie te
verstrekken over de Varianten.

6.2

BrainCompass verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens van Deelnemers ten behoeve van de
volgende doeleinden:
a.

Opmaken BrainCompass Basic, Lite, Advanced of Complete

BrainCompass verwerkt allereerst Persoonsgegevens om de bovenstaande kompassen op te
kunnen maken. Aan de hand van de Persoonsgegevens die BrainCompass verzamelt door
middel van de vragenlijsten en, indien de Deelnemer voor de Complete variant kiest, de DNAgegevens, maakt BrainCompass een BrainCompass op.
b.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek

Hoewel het primaire doel ten behoeve waarvan BrainCompass Persoonsgegevens verwerkt
(onder a) hierboven is uiteengezet, verwerkt zij de Persoonsgegevens ook ten behoeve van
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in een sociaal-economische context. Dit is cruciaal
om om op basis van de laatste stand der wetenschap een transparant en onafhankelijk
getoetst BrainCompass product aan de deelnemer te kunnen leveren. Alvorens zij gegevens
aan de wetenschappers verstrekt, anonimiseert zij de Persoonsgegevens.
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c.

Benchmark

De uitslagen van Deelnemers gebruikt BrainCompass vervolgens weer om de Deelnemer af te
kunnen zetten tegen eerdere deelnemers actief binnen dezelfde professionele context. De
Deelnemers fungeren als het ware als een referentiegroep. BrainCompass anonimiseert de
Persoonsgegevens van de voormalige Deelnemers voordat zij deze gegevens gebruikt als
benchmark.
6.3

Indien er vragen rijzen over het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, kan er contact
opgenomen worden met: dr. Wouter van den Berg (wouter@braincompass.com).

ARTIKEL 7. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
7.1

Voor zover BrainCompass Persoonsgegevens van Deelnemers en Websitebezoekers deelt met
haar ICT-leverancier, komt zij met hen een Verwerkersovereenkomst overeen. Op die manier
zorgt BrainCompass dat deze Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de
Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van de Deelnemers en
Websitebezoekers waarborgen.

7.2

BrainCompass pseudonimiseert de DNA-gegevens intern. Alleen BrainCompass heeft toegang
tot de sleutel. Het Nederlandse laboratorium voor DNA-analyse krijgt geen toegang tot de
sleutel. Daardoor is het voor het laboratorium niet mogelijk om het DNA te koppelen aan een
persoon. Voor BrainCompass blijft dat wel mogelijk, dat is onvermijdelijk om onze diensten te
kunnen verlenen. Ten overvloede komt BrainCompass met haar laboratorium een
Verwerkersovereenkomst overeen die geheimhouding waarborgt.

7.3

BrainCompass is met het Nederlandse laboratorium voor DNA-analyse overeengekomen dat
het laboratorium de monsters die zij van BrainCompass ontvangt (welke het laboratorium niet
kan koppelen aan een persoon), conform ISO-normeringen door een derde laat vernietigen
door middel van verbranding.

7.4

BrainCompass deelt de naam en het adres van Deelnemers die gekozen hebben voor het
Complete BrainCompass (Variant) met haar logistieke leverancier.

7.5

BrainCompass deelt gegevens met de wetenschappers uit haar onafhankelijke
wetenschappelijke raad. BrainCompass deelt deze gegevens pas met deze wetenschappers,
nadat de Persoonsgegevens geanonimiseerd zijn. Het is dan voor de wetenschapper niet meer
mogelijk om aan de hand van de gegevens een persoon te identificeren. De volgende
wetenschappers maken deel uit van de onafhankelijke wetenschappelijke raad van
BrainCompass:
a.
b.
c.
d.

Ad de Jong (Professor Marketing aan Copenhagen Business School – DK);
Freek Peters (Professor Contextueel Leiderschap aan Tilburg University –
NL));
Régis Lemmens (Professor Sales Management aan Antwerpen Management School –
BE);
Toni Sfirtsis (Professor Strategie & Innovatie aan TIAS School of Business and Society –
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e.
f.

NL);
Mathieu Weggeman (Professor Organisatiekunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven – NL).
Ard-Pieter de Man (Professor Management Studies aan de School of Buinsess and
Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam – NL).

Raadpleeg de website www.braincompass.com/over-ons voor meer informatie over de
onafhankelijke wetenschappelijke raad.
7.6

BrainCompass zal de uitkomsten van een BrainCompass-variant nooit delen met anderen dan
de Deelnemer. BrainCompass zal geen groepssessies organiseren waarin het BrainCompass
wordt afgenomen.

ARTIKEL 8. BEVEILIGING
8.1

BrainCompass en de Verwerkers hebben noodzakelijke organisatorische en technische
veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies
of wijziging daarvan te voorkomen.

8.2

Om tot het zorgvuldig verwerken van DNA-gegevens te komen, ontvangt elke deelnemer een
DNA-sleutel. Een DNA-sleutel is een 14-cijferige code die wordt meegeleverd met elke DNA kit.
Deze DNA-sleutel heeft twee functies:
a.

b.

Dubbele authenticatie. Deelnemers loggen in op hun persoonlijke online-account met
een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Om hun DNA-gegevens in te kunnen
zien moeten ze inloggen in de verhoogde privacy laag van de applicatie. Hiervoor dienen
ze hun DNA-sleutel in te voeren.
Pseudonimiseren. Daar waar mogelijk verwerkt BrainCompass de vragenlijst- en DNAgegevens apart van accountgegevens. Dat doen we door die gegevens te verwerken
onder de DNA-sleutel. Dit is specifiek relevant in de volgende situaties:
(i)
Tijdens de retourzending en verzending naar het laboratorium, waar het DNA
zich in een pakketje bevindt wat door het postbedrijf wordt vervoerd. Hier heeft
het DNA nog de vorm van speeksel, wat betekent dat de DNA-gegevens zelf nog
niet bekend zijn.
(ii)
Tijdens de analyse door het laboratorium. Het laboratorium is IS017025
gecertificeerd. Het DNA wordt daar strikt vertrouwelijk behandeld.
(iii)
Tijdens het retourneren van de DNA-uitslagen van het laboratorium naar
BrainCompass.

8.3

Doordat onderzoekers of andere externe partijen geen toegang krijgen tot de sleutel is het niet
mogelijk voor hen om het DNA te koppelen aan een Deelnemer. Voor BrainCompass blijft dat
in theorie wel mogelijk.

8.4

BrainCompass slaat uw Persoonsgegevens op in beveiligde servers in Nederland.

ARTIKEL 9. BEWAARTERMIJNEN
9.1

BrainCompass bewaart de Persoonsgegevens van Deelnemers en Websitebezoekers niet langer
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dan strikt noodzakelijk.
9.2

De Persoonsgegevens die verzameld zijn in het kader van het opmaken van een BrainCompass
worden door BrainCompass tot maximaal twee jaar na het laatste contact met de Deelnemer
bewaard. De Persoonsgegevens worden daarna door BrainCompass verwijderd.

9.3

De Persoonsgegevens die verzameld worden van Websitebezoekers worden maximaal zes
maanden door BrainCompass bewaard. De Persoonsgegevens worden daarna door
BrainCompass verwijderd.

ARTIKEL 10. COOKIES
10.1

Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt BrainCompass gebruik van cookies.

10.2

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer
van de Websitebezoeker. BrainCompass gebruikt verschillende soorten cookies voor
verschillende doeleinden.
a.
b.

10.3

Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren,
onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in
de wijze waarop Websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website,
zodat BrainCompass de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij
hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Websitebezoeker
kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten
van zowel BrainCompass als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld.

ARTIKEL 11. RECHTEN BETROKKENEN
11.1

Betrokkenen kunnen BrainCompass verzoeken om hun Persoonsgegevens te verbeteren, aan
te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of
indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

11.2

Betrokkenen kunnen BrainCompass verzoeken om de Persoonsgegevens te verkrijgen in een
gestructureerde en gangbare vorm, zodat ze de gegevens kunt overdragen aan een andere
verantwoordelijke.

11.3

Betrokken hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun
Persoonsgegevens. BrainCompass zal in dat geval de verwerking van hun Persoonsgegevens
staken.

11.4

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

11.5

Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken of als u wenst
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dat BrainCompass uw Persoonsgegevens verwijdert, kunt u dit verzoeken aan de
klantenservice van BrainCompass:
Adres

Westersingel 94
3015 LC Rotterdam

E-mailadres

north@braincompass.com

Telefoonnummer

+31 (0)10 340 30 80

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN
12.1

BrainCompass behoudt zich het recht voor om deze Privacy Code regelmatig te veranderen.
Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke Privacy Code door te nemen.
Deze Privacy Code werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2019.

12.2

Indien een bepaling uit deze Privacy Code in strijd is met de wet wordt deze vervangen door
een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft,
een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval
ongewijzigd van toepassing.
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