
 

 

 

MINDSONAR 
PRIVACYVERKLARING 

 

Bij MindSonar vinden we je privacy belangrijk en geloven we in transparantie. We 

verzamelen enkel persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten uit te 

kunnen voeren en we behandelen ze zorgvuldig. 

Deze privacyverklaring is van kracht geworden op 25 mei 2018.  

1. Gegevens-verantwoordelijke en gegevensbeschermings-functionaris 

MindSonar is een handelsmerk dat wordt gebruikt door Metaprofiel B.V., een in 

Nederland geregistreerd bedrijf (Kamer van Koophandel registratienummer: KVK 

09127703). Metaprofiel B.V. is de gegevens-verantwoordelijke. 

Mocht je vragen hebben over hoe wij met jouw gegevens omgaan, neem dan 

contact op met onze gegevensbeschermings-functionaris, Jan Dirk Brobbel, op 

jandirk@iepdoc.nl. 

Ons adres: 

Staringstraat 1, 6511 PC, Nijmegen, Nederland. 

E-mail: mpaprofielen@iepdoc.nl 

Telefoon: 06 45 11 0996 



 

2. Jouw rechten 

Als je in de Europese Unie woont, heb je op grond van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming het recht om: 

1. Op de hoogte te blijven van hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, 

2. Je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn, 

3. Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, 

4. De verwerking van je persoonsgegevens te beperken 

5. Het laten wissen van jouw persoonsgegevens (het "recht om te worden 

vergeten") 

6. Toegang te vragen tot je persoonsgegevens en informatie te ontvangen 

over hoe wij ze verwerken 

7. Het laten verplaatsen, te kopiëren of over te dragen ("dataportabiliteit")van 

jouw persoonsgegevens, met betrekking tot geautomatiseerde 

besluitvorming, inclusief profilering 

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Nederlandse instantie voor 

gegevensbescherming. Deze heeft handhavingsbevoegdheden en kan de 

naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming onderzoeken. 

Contactgegevens: 

Postadres: 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 

Telefoonnummer: (+31) - (0) 70 - 888 85 00 

Website:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

3. Informatie die we verzamelen, opslaan en verwerken 

Wanneer je www.mindsonar.com bezoekt en jouw informatie invult, zullen wij de 

volgende gegevens van je verzamelen: 

● Voornaam, achternaam 



 

● Geslacht (man / vrouw) 

● Leeftijd 

● Beroep 

● Opleidingsniveau 

● Bedrijfstak waarin je werkzaam bent 

● Functieniveau 

● Burgerlijke staat (Single / In een relatie / Samenwonend / Getrouwd) 

● Antwoorden op MindSonar-vragen over jouw manier van denken en jouw 

waarden 

● Datum waarop je de informatie invult 

4. Hoe gebruiken we deze informatie? 

Wanneer je jouw MindSonar-profiel invult, verzamelen, bewaren en verwerken wij 

de informatie die je verstrekt om de volgende redenen: 

● Om een rapport (een MindSonar-profiel) te maken over jouw manier van 

denken en jouw waarden. 

● Om dit rapport beschikbaar te stellen als download door de betreffende 

MindSonar Professional (in de meeste gevallen de persoon die jou heeft 

uitgenodigd om de informatie in te vullen). 

● Voor het maken van een back-up van het rapport voor de betreffende 

MindSonar Professional. 

● Voor het produceren van gemiddelden en andere berekende waarden van 

scores in een groep MindSonar-profielen (vaak is dit het gemiddelde van 

een team of een organisatie). 

● Om dit groepsrapport beschikbaar te maken voor downloaden door de 

betreffende MindSonar Professional (meestal degene die het team of de 

organisatie begeleidt). 

● Om een back-up te maken van het groepsrapport voor de betreffende 

MindSonar Professional.  

5. Op welke juridische gronden slaan we jouw gegevens op en verwerken we 

ze? 

Wanneer je jouw MindSonar-profiel invult, verwerkt MindSonar jouw 

persoonsgegevens om een rapport over jouw denkstijl en waarden te maken. De 



 

wettelijke basis voor het verwerken van jouw gegevens voor dit doel is gebaseerd 

op jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming ten allen tijde intrekken door 

een email te sturen aan onze gegevensbeschermings-functionaris, Pieter 

Wijtenburg, op pieter@iepdoc.nl.  

6. Opslag van persoonlijke gegevens 

Wanneer je jouw MindSonar-profiel invult, bewaren we jouw informatie maximaal 

8 jaar.  

7. Cookies 

We gebruiken cookies om je in staat te stellen jouw MindSonar-sessie voor 

gegevensverzameling voort te zetten wanneer jouw internetverbinding wordt 

onderbroken. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer je jouw 

MindSonar-sessie hebt voltooid of wanneer je de toepassing verlaat met behulp 

van een exit-knop. 

8. Overdracht en delen van persoonlijke gegevens 

MindSonar is een onderneming die wereldwijd functioneert. Om onze producten 

mogelijk te maken, kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met 

MindSonar filialen in andere landen. Je persoonsgegevens worden verzameld en 

opgeslagen op servers in de EU. 

 

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, 

kunnen we jouw persoonlijke gegevens delen met: 

● Onderaannemers en andere personen die ons helpen onze producten en 

diensten te leveren en met wie wij een 

gegevensverwerkings-overeenkomst hebben. 

● Onze juridische en andere professionele adviseurs met wie wij een 

gegevensverwerkings-overeenkomst hebben. 

● Rechtbanken of andere overheidsinstanties voor zover dat noodzakelijk is 

om te voldoen aan wettelijke vereisten. 

● In geval van nood of om jouw vitale belangen anderszins te beschermen. 



 

9. Beveiligingsmaatregelen 

● We hebben maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van alle 

persoonsinformatie te beschermen, inclusief het alleen verschaffen van 

toegang tot persoonsinformatie aan werknemers en geautoriseerde 

service providers die dergelijke informatie nodig hebben voor de 

doeleinden die in dit document worden beschreven en met wie wij een 

gegevensverwerkings-overeenkomst hebben. 

 

● We handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingen om te 

ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking van 

persoonsinformatie die wij beheren te voorkomen.  

 

● We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) -software om de informatie die je 

op www.mindsonar.com invoert, te versleutelen, om de beveiliging tijdens 

het verzenden van en naar onze site te beschermen. 

10. Leeftijdsbeperkingen 

Bij personen jonger dan 18 jaar verwerken we alleen informatie nadat we 

ondertekende toestemming van hun voogd(en) hebben ontvangen. Wanneer je 

jouw MindSonar-informatie invult, word je gevraagd om te bevestigen dat je 18 

jaar of ouder bent. 

11. Wijzigingen in ons privacybeleid 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. 

Als we ons privacybeleid wijzigen, zullen we de updates op 

https://www.mindsonar.info/privacy/ plaatsen, zodat je kunt weten welke 

informatie we verzamelen en opslaan, hoe we die gebruiken en met wie we die 

delen. 

https://www.mindsonar.info/privacy/

