1

Noordereinde 127a | 1242 JL ‘s-Graveland | T: (088) 10 10 200 | www.meetcpi.com | info@meetcpi.com

1. Verwerkingsverantwoordelijke ............................................................................................... 3
2. Soorten gegevens ............................................................................................................................. 3
3. Bron van verkrijging ......................................................................................................................... 4
4. Doeleinden voor de verwerking ............................................................................................ 4
5. Grondslagen voor de verwerking ......................................................................................... 4
6. Delen van gegevens ....................................................................................................................... 5
7. Cookies ....................................................................................................................................................... 5
8. Bewaren .................................................................................................................................................... 7
9. Beveiliging ............................................................................................................................................... 7
10. Rechten als betrokkene .............................................................................................................8
11. Wijzigingen ............................................................................................................................................8
12. Vragen.......................................................................................................................................................8

2

Noordereinde 127a | 1242 JL ‘s-Graveland | T: (088) 10 10 200 | www.meetcpi.com | info@meetcpi.com

CPI is een handelsnaam van CPI Governance B.V. (hierna: “CPI”). Om CPI haar diensten te
kunnen leveren worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of
“gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaat CPI al het gebruik van je
persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk)
verwijderen van deze gegevens. CPI verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld om
contacten te onderhouden met relaties of om uitvoering te geven aan de matching vraag
(CPI haar dienstverlening) tussen opdrachtgevers en de bij CPI aangesloten
professionals. De verwerkingsverantwoordelijke is CPI, gevestigd aan de Noordereinde
127a, 1243 JL 's-Graveland.

CPI gebruikt de volgende gegevens voor de in deze policy genoemde doelen:
Basisgegevens van relaties zoals (potentiële) opdrachtgevers, business partners en
professionals:
o
Titulatuur;
o
Naam, adres en woonplaats;
o
Geslacht;
o
Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer, e-mailadres en Skype-naam;
o
Gegevens van social media accounts;
o
Betalingsgegevens zoals een factuuradres en bankrekeningnummer;
o
Gegevens uit een CV of anderszins aangeleverd zoals functietitel, werkervaring,
competenties en talenkennis;
o
Overige gegevens uit e-mail correspondentie of opgeslagen in notities;
o
Gegevens over het gebruik van de website meetcpi.com, bijvoorbeeld het apparaat
type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en
IP-adres.
Aanvullende specifieke gegevens van professionals:
o
Geboortedatum en leeftijd;
o
Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
o
Werk gerelateerde voorkeuren, tariefindicatie of -afspraken en
beschikbaarheidsgegevens;
o
Onderzoeksresultaten zoals assessments, Management Drives profiel,
screeningsrapporten en toegewezen ranking; en
o
Verzekeringsgegevens.
Het is niet zo dat CPI altijd alle gegevens van je gebruikt. Vaak is dit maar beperkt tot een
aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens CPI gebruikt, hangt af
van het doel waarvoor CPI de gegevens verwerkt (zie ook ‘4. Doeleinden voor de
verwerking’).
CPI heeft er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken
zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond
lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Zo gebruikt CPI
bijvoorbeeld de (profiel)foto niet om iemand te onderscheiden op basis van ras. Enkele
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van bovengenoemde door CPI gebruikte gegevens kunnen wel gezien worden als
gevoelige gegevens, bijvoorbeeld tariefindicatie of -afspraken en onderzoeksresultaten.
Omdat deze gevoelige gegevens mogelijk een impact kunnen hebben op je privacy,
probeert CPI daar extra zorgvuldig mee om te gaan.

De voornaamste manier waarop CPI gegevens verkrijgt is door deze van je te vragen. Je
hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan CPI wil verstrekken of niet.
Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op de CPI Knowledge Community of
de gegevens die je per e-mail verstrekt. Waar je zelf persoonsgegevens kan invoeren,
geeft CPI aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden
verstrekt.
Daarnaast zijn er ook gegevens die CPI automatisch verkrijgt. Bijvoorbeeld gegevens
over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden verkregen via cookies en
soortgelijke technieken. Zie ook ‘7. Cookies’.

CPI gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
o
Om contact met je te onderhouden;
o
Om uitvoering te geven aan de matching vraag (CPI haar dienstverlening) tussen
jou als opdrachtgever en de bij CPI aangesloten professionals of vice versa;
o
Voor administratieve handelingen en ondersteuning in het kader van de diensten
die CPI levert;
o
Voor (deelname aan) de CPI Knowledge Community;
o
Voor het versturen van de CPI Nieuwsbrief, om je uit te nodigen voor activiteiten
van de CPI Academy of ander netwerkaangelegenheden;
o
Om de website meetcpi.com te analyseren, statistieken te verzamelen, te
onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; en
o
Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
CPI zal jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan
beschreven.

CPI verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om CPI haar diensten
te kunnen leveren.
Daarnaast verwerkt CPI gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo
is er wetgeving die CPI verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren.
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Bijvoorbeeld voor administratieve gegevens verplicht de Algemene Wet inzake
Rijksbelasting CPI deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
Ook verwerkt CPI gegevens omdat CPI zelf of een derde daarbij een gerechtvaardigd
belang heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal CPI altijd een gedegen
afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.
Tot slot verwerkt CPI gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld voor het
versturen van nieuwsbrieven.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maakt CPI gebruik van derde partijen die
de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplicht CPI deze derde
partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat CPI het doel
en middelen voor deze verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens CPI
instructies en (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze
afspraken legt CPI met elke verwerker vast in een zogenaamde
verwerkersovereenkomst.
Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet
eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, heeft CPI met deze partijen
(aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit CPI een goedgekeurd
modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses
genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten
sluit CPI ook het modelcontract af of laat CPI dit plaatsvinden onder het zogenaamde

EU-VS privacyschild.

Op de website meetcpi.com maakt CPI gebruik van cookies en andere soortgelijke
technieken (hierna: “cookies”).
Een cookie is een stukje tekst dat wordt opgeslagen op jouw apparaat en die wordt
uitgelezen bij een vervolgbezoek.
Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder
first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door hetzelfde
domein als dat je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies
van meetcpi.com first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst
worden door een ander domein dan dat je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van bepaalde
sociale netwerken.
Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele,
analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het
functioneren van een website. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te
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onthouden. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van
statistieken over het gebruik van een website. Tracking cookies maken het mogelijk om
doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen.
Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een
website.
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie
op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5
local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.
Op de website meetcpi.com plaatst en gebruikt CPI de volgende cookies:
Functionele cookies
Cookienaam
PHPSESSID

Doel
Geeft de bezoeker van
de website een uniek
ID zodat zijn
voorkeuren kunnen
worden opgeslagen.

Eigenschappen
Deze cookies worden
geplaatst door
meetcpi.com en
worden na de sessie
verwijderd.

Doel
Om
bezoekersstromen,
verkeersbronnen en
paginaweergaves te
registreren (Google
Analytics)

Eigenschappen
Google Privacy Policy
Deze cookies worden
geplaatst door googleanalytics.com of
meetcpi.com en
worden na de sessie of
na 2 jaar verwijderd.

Analytische cookies
Cookienaam
_ga, _gat, _gid, collect

Cookies die geplaatst worden door derde partijen
Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder
dat CPI dit weet. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat CPI geen invloed op deze
derde partijen heeft, kan CPI je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde
partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven heeft CPI zoveel
mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. CPI
raadt je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen.
Daarnaast wil CPI je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over
welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘7.4. Zelf controle
uitoefenen’).
Voordat CPI niet-functionele cookies plaatst, informeert CPI de gebruiker hierover en
vraagt CPI om zijn of haar toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden
deze cookies geplaatst en uitgelezen.
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Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies)
gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit
deze policy hier ook op van toepassing. Zie ook met name ‘2. Bron van verkrijging’, ‘8.
Bewaren’, ‘9. Beveiliging’ en ‘10. Rechten als betrokkene’.
Je kunt zelf controle uitoefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden
opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je
tijdens het bezoek aan websites geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je
cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van
(alle mogelijkheden van) de website meetcpi.com. Een andere mogelijkheid is dat je de
browser van jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra
cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer
te verwijderen. Dit kan je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies
weer wilt intrekken. Bij het openen van de website meetcpi.com zal CPI in dat geval je
opnieuw informeren en toestemming vragen.
Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:
o
Chrome;
o
Firefox;
o
Internet Explorer;
o
Safari.

CPI probeert de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. CPI bewaart je
gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van haar diensten of CPI contact met je
heeft en bij inactiviteit ook nog voor een periode van 5 jaar daarna. Dit doet CPI zodat je
bij vernieuwd contact eenvoudig verder gebruik kunt maken van CPI haar diensten. Ben
je een langere periode inactief, dan zal CPI je gegevens verwijderen.
Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat CPI bepaalde gegevens nog langer
moet bewaren. Bijvoorbeeld voor administratieve gegevens verplicht de Algemene Wet
inzake Rijksbelasting CPI deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

CPI doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. CPI
doet dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die
gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde
toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan
zorgen dat de gegevens verloren gaan.
Als CPI zogenaamde verwerkers inschakelt, verplicht CPI deze om volgens CPI haar
instructies en (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘6. Delen
van gegevens’. Tot slot heeft CPI een Responsible Disclosure beleid waarmee ‘ethische
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hackers’ gevonden beveiligingslekken bij CPI op een eenvoudige wijze kunnen melden.
Zie ‘Responsible Disclosure Policy’.

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te
dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de
verwerking. Tot slot wil CPI je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor te allen tijde een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit
door een e-mail te sturen naar privacy-security@meetcpi.com. Specificeer in je verzoek
zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt
uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. CPI probeert binnen een
maand op je verzoek te reageren.

CPI kan deze Privacy Policy eenzijdig wijzigen. CPI raadt je dan ook aan om regelmatig
deze policy op wijzigen te controleren. Als CPI grote wijzigingen aanbrengt, zal CPI je
daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op de website
meetcpi.com te plaatsen of via e-mail.
De laatste wijziging was op 17 juli 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie:
o
17 juli 2018: Eerste versie van het nieuwe Privacy Policy van CPI. Tevens integratie
van het Privacy Statement van de CPI Knowledge Community.

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via privacysecurity@meetcpi.com.
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