
 

 

Privacy statement Priome B.V. 
 
Inleiding: 
Wanneer je als gebruiker van onze website, testen 
of andere digitale diensten kiest om ons vrijwillig 
informatie te verschaffen, zullen wij deze 
informatie gebruiken in overeenstemming met ons 
privacybeleid. 
 
Priome B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn er 
van overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van 
haar relaties en bezoekers van de website en 
gebruikers van de testen of andere aangeboden 
digitale diensten van essentieel belang is. De 
persoonsgegevens worden dan ook met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, 
conform de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.   
 
Priome B.V. is gevestigd te Nieuwezijds 
Voorburgwal 61, 1012 RE Amsterdam, telefoon 020 
820 8240 en is verantwoordelijk voor de 
gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin 
van de AVG). 
 
Artikel 1: technische informatie en cookies 

1. Over het algemeen kan onze website 
bezocht worden zonder dat jouw 
persoonsgegevens aan ons worden 
doorgegeven. Hierbij is ook gebruikelijk 
dat de website wel automatisch bepaalde 
niet-identificeerbare informatie over de 
gebruikers van de website verzamelt, zoals 
bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- 
adres van uw computer, het IP-adres van 
jouw Internet Service Provider, datum en 
tijd van toegang tot de website, het 
internetadres van de website van waaruit 
je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze 
website, het besturingssysteem dat je 
gebruikt, de onderdelen van de website 
die je bezoekt, de pagina’s van de website 
die je hebt bezocht en de informatie die je 
hebt bekeken, informatie over het type 
apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan 
de site, de geo-locatie waar je je bevindt en 
het materiaal dat je opstuurt of downloadt 
van de website. Deze technische 
informatie wordt gebruikt voor het beheer 
van de website en om de website en het 
gebruik ervan te verbeteren. Deze 
technische gegevens mogen aan derden 
worden doorgegeven en kunnen 
permanent worden opgeslagen voor 
toekomstig gebruik. 

2. Priome B.V. maakt gebruik van cookies en 
webstatistieken. Dat doen we om te kijken 

hoe bezoekers onze website gebruiken. 
Deze informatie helpt ons om de site te 
verbeteren. Een cookie is een bestand dat 
op je computer wordt opgeslagen. Bij een 
vervolgbezoek op onze website kunnen 
deze cookies worden herkend.  

 
Artikel 2: gebruik testen 
Als je gebruik maakt van onze testen, ga je 
akkoord met de daartoe opgestelde 
Gebruikersvoorwaarden. Deze data worden 
gebruikt om jouw vaardigheden en 
persoonlijke profiel beter in kaart te kunnen 
brengen, om daarmee een beter match te 
kunnen maken tussen jouw medewerkers en 
de benodigde bedrijfsdoeleinden van het 
bedrijf waar jij werkzaam bent en desgewenst 
om je beter te kunnen begeleiden in jouw 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. De 
data wordt vervolgens geanonimiseerd 
gebruikt voor de organisatie waar jij werkzaam 
bent. De data worden anoniem verzameld in 
een database om groepsdynamieken te kunnen 
linken en conclusies te kunnen trekken, met als 
doel om organisaties en individuen te 
verbeteren. 

 
Artikel 3: verzamelen van persoonsgegevens 

1. Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het 
moment dat je jouw gegevens invult of 
achterlaat op onze website, gebruik maakt 
van onze testen, deelneemt aan een van 
onze trainingen of op andere wijze gebruik 
maakt van onze dienstverlening. 

2. Wij verzamelen en verwerken jouw 
gegevens voor de uitvoering van onze 
Human Capital-dienstverlening, 
persoonlijke ontwikkeling en 
inzetbaarheid, trainingen. 

3. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens 
worden verwerkt om  

a. je aanbiedingen te kunnen doen 
en/of informatie te kunnen 
verstrekken over de 
dienstverlening en overige 
activiteiten en deze beter te 
kunnen afstemmen op jouw 
wensen en kwaliteiten 

b. voor het bevorderen van jouw 
persoonlijke ontwikkeling, 
waaronder training, opleiding en 
testen 

c. voor managementdoeleinden, 
waaronder 
managementinformatie, het 
verzorgen van interne controles 
en bedrijfsveiligheid en het 



 

 

uitoefenen van audits en 
accountantscontrole 

d. verbetering aan te kunnen 
brengen kwaliteit in 
dienstverlening 

e. arbeidswetgeving, fiscale- en 
sociale zekerheidswetgeving te 
kunnen naleven  

4. Persoonsgegevens die verwerkt worden 
zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening 
en bedoeld ter optimalisatie van onze 
begeleiding in jouw persoonlijke en 
professionele ontwikkeling; een deel van 
de te verstrekken gegevens is verplicht om 
gebruik te kunnen maken van onze 
dienstverlening. Aanvullende gegevens 
kunnen wenselijk zijn om de 
dienstverlening beter te kunnen 
afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten 
of om te voldoen aan meer specifieke 
vragen of verplichtingen vanuit 
opdrachtgevers. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor juistheid en 
relevantie van de gegevens die je verstrekt. 

5. Priome B.V. legt geen bijzondere 
persoonsgegevens vast. Met ‘bijzondere 
persoonsgegevens’ wordt bedoeld 
gegevens over ras, godsdienst of 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap 
vakvereniging, strafrechtelijke 
persoonsgegevens en/of 
persoonsgegevens over onrechtmatig of 
hinderlijk gedrag.    
 
Jouw persoonlijke testresultaten zullen 
nimmer met derden worden gedeeld en 
uitsluitend intern worden gebruikt ten 
behoeve van op jouw persoon afgestemde 
trainingen. In de database worden alleen 
geanonimiseerde testresultaten gebruikt 
om over te publiceren, dit zal nimmer 
gebeuren met specifieke 
persoonsgegevens hierin.  

 
Artikel 4: bewaartermijnen 

De bewaartermijnen van gegevens die wij hanteren, 
zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke 
bewaartermijnen.  
 
Artikel 5: Jouw rechten 

1. Je hebt inzage in een groot deel van de 
over jouw geregistreerde 
persoonsgegevens.  

2. Als je inzage wenst in jouw totale 
persoonsgegevensverwerking en/of 
gegevens wilt wijzigen of verwijderen die 
je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je 
contact opnemen met info@prio.me 

 
Artikel 6: beveiliging 
Priome B.V. doet er alles aan om jouw 
persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen 
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van 
fysieke, administratieve, organisatorische en 
technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen 
personen of instanties met de juiste en 
noodzakelijke bevoegdheden hebben toegang tot 
de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden 
verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar 
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is 
Priome B.V. met hen overeengekomen dat zij de 
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
 
Artikel 7: vragen, opmerkingen, klachten of 
(vermoeden) datalek 

1. Vragen, opmerkingen of klachten over de 
bescherming van jouw persoonsgegevens 
door Prio.me B.V. kun je schriftelijk (bij 
bovenstaande contactgegevens) of per e-
mail (info@prio.me) aan ons melden 

2. AIs er sprake is van een (vermoeden van) 
een datalek, verzoeken wij jou dit binnen 
12 uur aan ons te melden! 

 
Artikel 8: wijzigingen 
Priome B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende 
redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen 
aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest 
actuele Privacy statement is in te zien op onze 
website.  
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