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Privacy statement Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship  

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2019 

De Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship is verantwoordelijk voor de verwerking van je 
persoonsgegevens. De Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship is geregistreerd bij het handelsregister in 
Nederland onder nummer 65805089. 

Welke typen persoonsgegevens verwerken wij? 
De Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship (Stichting KJHS) verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het 
moment dat je je aanmeldt als kandidaat. Bijvoorbeeld doordat je ons je aanmelding stuurt vanaf je e-mail 
adres. We verzamelen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn tijdens het selectieproces en het 
programma. Extra persoonsgegevens worden alleen verzameld als je daarvoor toestemming geeft. 
De volgende (typen) persoonsgegevens kunnen wij verwerken als je je aanmeldt als kandidaat: 
- Voornaam 
- Achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Leeftijd 
- Adres 
- Telefoonnummer (mobiel) 
- E-mailadres 
- Naam school / opleidingsinstituut 
- Naam, type en niveau van je huidige opleiding 
- Plaats van de school 
- Naam en telefoonnummer van je decaan / studiebegeleider of zorgcoördinator op school. 
- Informatie over je talenten en ontwikkelpunten die je aangeeft op het inschrijfformulier.  

Als je doorgaat naar de Talentontwikkeldag:  
- Informatie over (werkgerelateerde) werk- en/of gedragsvoorkeuren.  

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens? 
De Stichting KJHS verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden: 
a) Je naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om contact met je op te nemen 
over het programma, voor de verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het controleren van de 
door jou aangeleverde informatie; bijvoorbeeld door je te bellen om je deelname aan het programma te 
bevestigen. 
b) Je geboortedatum en leeftijd worden gebruikt om te bepalen per wanneer je lesgeld moet gaan betalen;  
c) Je telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van informatie over het programma 
en de link naar het talentassessment; 
d) De gegevens over je school en opleiding worden gebruikt om te bevestigen dat je daadwerkelijk naar school 
gaat.   
e) Als je daadwerkelijk een beurs wint, gebruiken we de persoonsgegevens ook om te beoordelen in hoeverre 
je voldoet aan de eisen die aan het winnen van de scholarship zijn gesteld.  

Je persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor je deze informatie in eerste 
instantie aan ons geeft. Uitzonderingen hierop zijn wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, 
als je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens ook voor een ander doel te verwerken of als verdere 
verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving. 
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Foto’s en filmopnames 
De Stichting KJHS zal foto’s en filmopnames van de kandidaten van het KJHS gebruiken op interne en externe 
communicatiekanalen van KPMG en op social media. De foto’s en filmopnames zijn onder andere gemaakt 
tijdens de talentontwikkelingsdag, bootcamp, finale dag en de terugkomdagen. 
 
Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens? 
De grondslag waarop de verwerking van je persoonsgegevens berust is het gerechtvaardigd belang van De 
Stichting KJHS, namelijk zonder jouw persoonsgegevens kunnen we je het programma van de Stichting KJHS 
niet uitvoeren. In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw 
toestemming. In deze gevallen wordt specifiek om (aanvullende) toestemming gevraagd.  
 
Met wie delen wij persoonsgegevens? 
Voor sommige onderdelen van het KPMG Jan Hommen Scholarship schakelen we een derde partij in, Stichting 
Streetpro. Met Stichting Streetpro is een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten, waarin onder andere 
een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd.  
Daarnaast maken wij voor het uitvoeren van het Talentassessement gebruik van Triade Consult. Triade 
Consult krijgt tijdens dit proces echter op geen enkele manier inzage in je persoonsgegevens.  
Ook maken wij gebruik van ondersteunende diensten van derde partijen, zoals voor IT-diensten. Met deze 
partijen worden passende overeenkomsten gesloten.  
 
Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een ander land dan waar jij woont. Als de 
Stichting KJHS jouw persoonsgegevens doorgeeft naar het buitenland vindt dat plaats in overeenstemming 
met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.  
 
In bepaalde gevallen moet de Stichting KJHS persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op 
grond van de wet. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om 
een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. 
 
De Stichting KJHS zal geen persoonsgegevens die je aan ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve 
van de direct marketing-doeleinden van deze derden. Op basis van de door jou verstrekte gegevens worden 
geen automatische besluiten genomen.  
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen, dit wettelijk is toegestaan of tot jij 
vraagt om verwijdering van jouw persoonsgegevens.  Voor de persoonsgegevens die we van jou verzamelen 
hanteren wij de volgende standaard bewaartermijnen:  

- Als je niet wordt geselecteerd voor de Talentontwikkeldag verwijderen we gegevens binnen een week 
nadat deze selectie bekend is gemaakt.  

- Als je wel bent geselecteerd voor de Talentontwikkeldag maar niet tot de finalisten behoort verwijderen 
we je gegevens binnen een week na de Talentontwikkeldag.  

- Als je tot de finalisten behoort maar geen beurs wint, verwijderen we je gegevens binnen 1 week na de 
finale.  

- Als je een beurs wint bewaren we je gegevens gedurende de periode dat je een beurs ontvangt. Als je 
beurs is gestopt, bewaren we je gegevens nog maximaal 4 jaar.  

 
Wat zijn je rechten? 
Je hebt het recht om van de Stichting KJHS informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij van je 
verwerken. Daarnaast heb je het recht om de Stichting KJHS te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, 
over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. 
Daarnaast kan je ook op ieder moment je toestemming intrekken.  
Indien je gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking 
van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met ons via  
NL-FMJanhommenscholarship@kpmg.nl.  
 
Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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