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1. Wie zijn wij: 

Common Sense is een netwerk van zelfstandigen die werkzaam zijn in de financiële kolom. 

Common Sense is een vereniging die bestaat uit leden. Jaarlijks organiseren we activiteiten 

en bijeenkomsten waarin een lid vertelt uit zijn of haar praktijk. Vaak aan de hand van een 

project. Ook nodigen we experts uit om ons bij te praten op ons vakgebied. 

 
1.1. Contactgegevens: 

Common Sense Committed Financials KvK: 62615394; Vestigingsadres: Tempeldijk 19 

2811 PJ  Reeuwijk; E-mail adres: info@commonsense.pro 

Als Common Sense de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we 

deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement. 

 
Welke persoonsgegevens gebruiken wij, met welk doel en welke bewaartermijnen? 

 
1.2. Wat zijn persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je direct of indirect kunt herleiden tot een natuurlijk 

persoon. 

 
1.3. Doel verzamelen persoonsgegevens: 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op 

onze website (https://www.commonsense.pro), u zich inschrijft voor een bijeenkomst, u zich 

aanmeldt als (aspirant) lid of als u optreedt als expert bij één van de bijeenkomsten. 

Daarnaast verzamelen wij gegevens als wij zaken afnemen van een leverancier. 

Er worden in het kader van de persoonsgegevens drie doelgroepen door Common Sense 

onderscheiden.: 

1. Leden 

2. Belangstellenden (aspirant leden en deelnemers bijeenkomsten) 

3. Expert / Leveranciers 

 

2. De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van Leden: 

a) Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. 

b) VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), hiervan wordt alleen geregistreerd dat u een VOG 

heeft daarna wordt deze vernietigd. 

c) Beoordelingen van opdrachtgevers opgevraagd door de leden zelf middels het 

evaluatieformulier uitvoering interim opdracht door interim professional. Uit dit formulier 

worden de opdrachtgevers en de opmerkingen die geplaatst worden over de leden uit de 

kennis, ervaring- en competentievragen in een Excel formulier opgeslagen. 

d) Beeldmateriaal leden tijdens bijeenkomsten. 

e) Presentatie leden die door de leden zelf is opgesteld en op de publieke site is geplaatst 

door de beheerder. 

f) Digitaal verstuurde facturen naar onze leden. 

 

2.1 a. Grondslag rechtvaardig belang (ad: a t/m f): 

Deze gegevens worden gebruikt om u te registreren als lid van onze vereniging en u op de 
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hoogte te houden van de activiteiten van onze vereniging. Tevens worden deze gegevens 

gebruikt om de integriteit van onze leden te toetsen en de kwaliteit van de diensten van onze 

leden te beoordelen. Uw presentatie op de publieke website wordt één op één overgenomen 

door onze website beheerder. Beeldmateriaal kan gemaakt worden tijdens de bijeenkomsten 

dit materiaal wordt gebruikt voor nieuwsbrieven of voor een verslag van een bijeenkomst. 

Beeldmateriaal kan geplaatst worden op de publieke website. 

 
2.1 b. Grondslag wettelijke verplichting (ad: g) 

Voor het bewaren van een verstuurde factuur is de grondslag een wettelijke verplichting in 

het kader van de Belastingwet. 

 

2.1.c. Grondslag toestemming (ad: e) 

Door het aandragen van de presentatie en de persoonlijke foto door het lid wordt dit gezien 

als toestemming van het lid om dit te plaatsen op de website. Bij inschrijving als lid van de 

vereniging dient deze privacy-statement te worden gedeeld. 

 

2.2. Waar worden deze gegevens opgeslagen. 

De gegevens (a t/m c en f) worden opgeslagen in de afgesloten omgeving van de website 

(www.commonsense.pro) van Common Sense. Deze omgeving is alleen benaderbaar door 

de leden. Zij dienen in te loggen op een beschermde omgeving op de website. Deze 

omgeving is afgeschermd en alleen benaderbaar door een uniek inlognaam en 

inlogpassword. 

 
De presentatie leden (inclusief foto) € die is aangedragen door het lid zelf en f’to’s van 
bijeenkomsten (d)    worden op de publieke website (www.commonsense.pro) geplaatst.  

 
 

2.3. Aan wie worden de gegevens verstrekt buiten Common Sense 

Common Sense zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden zonder u 

toestemming. Behalve als er een wettelijke grondslag van toepassing is. 

 
2.4. Hoelang worden de gegevens bewaard? 

De gegevens die verstrekt zijn met rechtvaardig belang worden bewaard tot 1 jaar na 

beëindiging lidmaatschap. Behalve het VOG formulier die binnen 4 weken na ontvangst 

wordt vernietigd. Indien er een wettelijke grondslag van toepassing is wordt deze periode 

aangehouden zoals bijvoorbeeld de facturen in verband met de Belastingwet. De gegevens 

op de publieke websi€(e) worden binnen 1 maand na beëindiging lidmaatschap verwijderd. 

 
3. De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van 

belangstellenden  (aspirant leden / deelnemers) die zich aanmelden als lid of 

voor een bijeenkomst: 

Wij verwerken onder ander de volgende persoonsgegevens: Naam en e-mailadres. Tevens 

kan er beeldmateriaal gemaakt worden tijdens bijeenkomsten van Common Sense. 

 

3.1 a. Grondslag rechtvaardig belang 

Deze gegevens naam en e-mailadres worden gebruikt om (1) u uit te nodigen en u op de 

hoogte houden voor bijeenkomsten en/of (2) u achteraf nog sheets van een bijeenkomst toe 

te sturen. 

Beeldmateriaal kan gemaakt worden tijdens de bijeenkomsten dit materiaal wordt gebruikt 

voor nieuwsbrieven of voor een verslag van een bijeenkomst. Beeldmateriaal kan geplaatst 

worden op de publieke website. 

 

3.1 b. Grondslag wettelijke verplichting 

Voor het bewaren van een verstuurde factuur (als dat van toepassing is) is de grondslag 

een wettelijke verplichting in het kader van de Belastingwet. 



3.2. Waar worden deze gegevens opgeslagen 

De gegevens worden opgeslagen in de afgesloten omgeving van de website. Beeldmateriaal 

van de bijeenkomst kan worden geplaatst op de publieke website. 

 
3.3. Aan wie worden de gegevens verstrekt buiten Common Sense 

Common Sense zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden zonder uw 

toestemming. Indien er een wettelijke grondslag van toepassing is zullen de gegevens alleen 

worden verstrekt aan derde als deze door de belastingdienst of een andere 

overheidsinstelling wordt opgevraagd. 

 
3.4. Hoelang worden de gegevens bewaard? 

De gegevens die verstrekt zijn worden bewaard zodat u op de hoogte wordt gehouden van 

andere openbare bijeenkomsten van Common Sense. Indien u niet meer op de hoogte 

gehouden wil worden kunt u een mail sturen naar info@commonsense.pro waar u gegevens 

binnen 1 maand worden verwijderd. Indien er een wettelijke grondslag van toepassing is 

omdat er een factuur voor een bijeenkomst is verstuurd. wordt de periode aangehouden wat 

wettelijk is vastgelegd (wettelijke termijnen belastingdienst). 

 
4. De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van Experts/ Leveranciers 

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens: naam, adres en e-mailadres. Tevens 

kan er beeldmateriaal gemaakt worden tijdens bijeenkomsten van Common Sense. 

 

4.1 a. Grondslag rechtvaardig belang 

Deze gegevens naam en e-mailadres worden gebruikt om u uit te nodigen bij of voor een 

bijeenkomst indien u een expert bent. en/of (2) door afname van diensten voor het doen van 

betalingen. 

Beeldmateriaal kan gemaakt worden tijdens de bijeenkomsten dit materiaal wordt gebruikt 

voor nieuwsbrieven of voor een verslag van een bijeenkomst. Beeldmateriaal kan geplaatst 

worden op de publieke website. 

 

4.1 b. Grondslag wettelijke verplichting 

Voor het bewaren van een verstuurde factuur (als dat van toepassing is) is de grondslag een 

wettelijke verplichting in het kader van de Belastingwet 

 

4.2. Waar worden deze gegevens opgeslagen 

De gegevens worden opgeslagen in de afgesloten omgeving van de website. Beeldmateriaal 

kan geplaatst worden op de publieke website. 

 
4.3. Aan wie worden de gegevens verstrekt buiten Common Sense 

Common Sense zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden zonder uw 

toestemming. 

 
4.4. Hoelang worden u persoonsgegevens bewaard. 

De gegevens die verstrekt zijn worden bewaard zodat u op de hoogte wordt gehouden van 

andere openbare bijeenkomsten van Common Sense. Indien u niet meer op de hoogte 

gehouden wil worden kunt u een mail sturen naar info@commonsense.pro waar u gegevens 

binnen 1 maand worden verwijderd. Indien er een wettelijke grondslag van toepassing is 

omdat er een factuur is verstuurd voor afname diensten of het bijwonen van een bijeenkomst 

dan wordt de periode aangehouden wat wettelijk is vastgelegd (wettelijke termijnen 

belastingdienst). 
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5. Beveiliging van persoonsgegevens 

Common Sense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 
Common Sense behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze 
wijzigingen volgen via de website. 

 
6. Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@commonsense.pro. 

Common Sense zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Indien er een wettelijke grondslag is worden de wettelijke termijnen in acht genomen. 
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