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Privacyverklaring Hero Center

Wie bewaart jouw gegevens?
Flavour B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Flavour is het moederbedrijf van Collegia B.V. die handelt onder de naam Hero Center.
Deze partijen zullen inzicht verkrijgen in de gedeelde data. Vanaf hier hebben we het over het Hero
Center en daarmee bedoelen we alle bovenstaande partijen.
 
De Functionaris Gegevensbescherming van het Hero Center is te bereiken via e-mail: info@herocenter.com
 

Welke gegevens bewaren wij?
Het Hero Center verwerkt de persoonsgegevens die je verschaft tijdens het aanmaken van een account
ter identificatie en om de coördinator van jouw Hero Center account inzicht te verschaffen in je resultaten.
Het Hero Center verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Zelf ingevoerde Naam

• E-mailadres

• Zelf ingevoerde functietitel

• Omschrijving “over jezelf”
Eventuele overige gegevens die je actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Hoe verwerken wij jouw gegevens?
Het Hero Center verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en beheren.

• Het verzenden van e-mails wanneer dit nodig voor serviceverlening, bijvoorbeeld het activeren
van je account of het herstellen van je wachtwoord.

• Om je het gebruik van onze producten en services te kunnen verlenen en zodat collega’s contact
met elkaar kunnen opnemen.

Hoe lang bewaren wij jouw data?
Het Hero Center bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar of het
moment van handmatige verwijdering voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Persoonlijke data,

• e-mailadres en personalia
Wij bieden iedere gebruiker de mogelijkheid zijn of haar persoonlijke data zelfstandig te verwijderen. 
 

Data delen met derden
Het Hero Center verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Hero
Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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Cookies en overige analytische technieken
Het Hero Center gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt.
 
Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen op je computer wanneer je voor het eerst een
website bezoekt.
 
De cookies die het Hero Center gebruikt zijn nodig om de website goed te laten functioneren en om jou
van een prettige ervaring te voorzien. Je kunt voorkomen dat de browser cookies opslaat als je niet wilt
dat de website cookies bewaart. Je verwijdert hiermee ook alle in het verleden verzamelde informatie. Het
is mogelijk dat bepaalde functionaliteiten hierdoor niet meer ondersteund kunnen worden.
 

Inzichten voor beheerders
Wij verlenen in ieder geval de volgende inzichten aan de beheerder van het domein waarop jij jouw
gegevens plaatst. Binnen je account kun je instellen dat meer gegevens worden getoond.

- Geanonimiseerde activiteit
- Zodra een account wordt toegewezen aan het platform wordt er informatie verzameld

over de activiteit van dat account op het platform. Er wordt niets getoond aan derden wat
een account precies doet.

- Binnen aangegeven soorten content kan een beheerder zien hoeveel activiteit gebruikers
hebben bijgedragen aan een specifieke sets van content.

- Geanonimiseerde meningen
- Het platform houdt van pollvragen bij waarop gestemd is. Hierbij worden procentuele

verdelingen getoond over de content.
- Open vragen

- Het platform bevat open vragen die voor de beheerder zijn in te zien, niet voor andere
gebruikers. Deze zijn gekoppeld aan je gegevens en zijn dus naar jou te herleiden.

- Antwoorden op kennisvragen
- Het platform slaat antwoorden op kennisvragen op en koppelt die aan een account. Er zijn

voor de beheerder gegevens beschikbaar over jouw antwoorden.

Communicatie naar jou toe als gebruiker
Omdat jij je als gebruiker hebt aangemeld voor Hero Center gaan wij uit van een oprechte interesse in een
aantal zaken die wij naar je kunnen communiceren. Daaronder vallen: platform- functionaliteit updates,
updates aan content voor een tenant en updates aan onze voorwaarden en verklaringen.

Wij gebruiken een mailservice waarbij jij je na elk communicatiemoment uit kunt schrijven. We gaan
ervanuit je op zijn minst 1 bericht te sturen waarna jij je kunt uitschrijven via een unsubscribe knop. Dit
bericht zal altijd verstuurd worden vanuit de <TENANT> (subdomein op het Hero Center:
<tenant>.herocenter.com.) Deze communicatie is van informatieve aard. Commerciële aanbiedingen zullen
niet worden gecommuniceerd alvorens actieve toestemming te vragen via een consent-mailing.
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Recht van inzicht
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Hero Center en heb je recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Het wijzigen van je persoonsgegevens kan betekenen dat je geen aanspraak meer kan maken op de
volledige functionaliteit van het Hero Center of aanverwante activiteiten. Hieraan verwante verloren data
kan na verwijdering niet meer worden teruggehaald.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@herocenter.com
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze je kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer
en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten
minste binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Het Hero Center wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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
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