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 Privacyverklaring 
Lancae, gevestigd aan Eusebiusbuitensingel 9, 6828HT Arnhem, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder 
andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, 
opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. 
 
Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening 
accepteert u deze privacyverklaring en geeft u Lancae toestemming uw 
persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening. 
 
Lancae verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Vooropleiding 
- Hoogst genoten opleiding 
- CV 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en 
telefonisch 
 
Lancae verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Het leveren van diensten 
Lancae verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen 
leveren. We gebruiken de gegevens om een uniek dossier aan te maken en om de 
juiste normen te kunnen gebruiken, de relatie met u te onderhouden in relatie 
tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om 
een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om 
informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang 
om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken. 
 
Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Lancae  
We bieden u de mogelijkheid om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in 
het kader van (open) sollicitaties bij Lancae. Uw gegevens worden opgeslagen in 
een database die wordt beheerd door Lancae en gehost door een derde partij. 
Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. 
De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten 
verlopen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek  
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan Lancae desgevraagd aan 
derden gegevens verstrekken. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd, tenzij 
dat gezien het doel van het onderzoek niet mogelijk is. In dat geval kunnen die 
gegevens alleen met toestemming van u worden verstrekt.  
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Lancae heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de 
verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw 
verzoek. Op diverse pagina's van de website wordt gevraagd persoonlijke 
gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de 
verschillende assessmentonderzoeken of contact opneemt voor specifieke 
informatie. 

 
Lancae neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat 
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
Lancae) tussen zit. 

 
Lancae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 
de bewaartermijnen voor persoonsgegevens zoals vermeld in de Beroepscode 
van het Nederlands Instituut van Psychologen (https://www.psynip.nl/)  

• Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 
7 jaar 

• Voor sollicitatieprocedures: 4 weken, tenzij u aangeeft prijs te stellen op 
een langere bewaartermijn van 1 jaar. Deze kunt u jaarlijks verlengen. 

• Uw assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met uw 
toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. 
Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop 
vragen. 

• Uw coachingsdossier: 2 jaar. 
• Uw persoonlijke deelnemersportal (als daar sprake van is binnen een 

dienst) blijft in principe als service voor u openstaan, tenzij u aangeeft 
dat deze mag worden verwijderd. Over de vernietiging van bijvoorbeeld 
uw assessmentrapportages informeren wij u tijdig, zodat u deze te allen 
tijde naar uw eigen computer kunt downloaden 

 
Lancae verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens. Lancae blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Lancae gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Lancae zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, 
wanneer u hierom verzoekt. Daarnaast zal Lancae de gegevens in uw dossier 
corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of 
c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier.  
 
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door Lancae en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
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beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde 
organisatie, te sturen. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u 
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 
vier weken, op uw verzoek. 
 
Lancae wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
 
Lancae 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 de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via contact@lancae.nl  

Gegevensbeveiliging  


