PRIVACYVERKLARING
Wettelijke bepalingen
De Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt wettelijke eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij met je
persoonsgegevens omgaan.
Reikwijdte van het privacybeleid
Het privacybeleid strekt zich over tot alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken die nodig zijn voor de facturatie van onze diensten, die we gebruiken om je op de
hoogte te houden van de evenementen en trainingen die wij organiseren, de persoonsgegevens die je met ons deelt in het kader van een interview en de gegevensverwerking
die noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De gegevens die wij verwerken en waarom we dat doen (wettelijke grondslag)
Verwerking van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.
Aan onze dienstverlening ligt meestal een zakelijke overeenkomst met een rechtspersoon (opdrachtgever) ten grondslag. Onze opdrachtgevers kunnen verlangen dat wij de
naam van de contactpersoon van de opdrachtgever verwerken op onze facturen. Wanneer jij door onze opdrachtgever bent aangewezen als contactpersoon (bijvoorbeeld
omdat je voor de opdrachtgever werkzaam bent) verwerken we jouw voor- en achternaam en eventueel functienaam op onze facturen. In gevallen waarbij we als
onderaannemer werkzaam zijn factureren we aan de hoofdaannemer. In die gevallen delen we jouw persoonsgegevens met de hoofdaannemer. Wanneer je je aanmeldt voor
een evenement of training die we organiseren, dan verzamelen en verwerken we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie van het evenement. Je naam,
eventuele (zakelijke) adres- en bankgegevens, het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en je e-mailadres. Aanmelden en informatieverstrekking over het evenement
vindt meestal per e-mail en soms per schriftelijke post plaats.
Gerechtvaardigd belang
We willen je als relatie graag op de hoogte houden van de evenementen en trainingen die we organiseren. We willen je hiervoor om toestemming vragen. Om deze
toestemming te vragen kunnen we je daartoe benaderen en derhalve je persoonsgegevens verwerken.
Op basis van toestemming
Voor zover nodig, zullen wij je om toestemming vragen, bijvoorbeeld om je op de hoogte te kunnen houden van nieuws of de evenementen en trainingen die we organiseren.
We gebruiken hiervoor we een (elektronisch) adressenbestand. Bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief te sturen. Wanneer we je interviewen ten behoeve van publicatie dan
bespreken we vooraf het doel hiervan. Over de wijze, het tijdstip van publicatie en de doelgroep waarop publicatie zich richt maken we samen afspraken die we schriftelijk (email) vastleggen.
Noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving
We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee
te werken aan wetshandhaving.
Jouw rechten met betrekking tot Inzage, wijziging en verwijdering
Op verzoek zullen wij informatie verstrekken over de persoonsgegevens die we van je verwerken. Wanneer je persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn dan zullen we de
wijzigingen binnen redelijke termijn op jouw verzoek doorvoeren. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken dan kun je die
toestemming intrekken. Wanneer je niet wilt dat we je informeren over evenementen en trainingen die we organiseren zullen we op jouw verzoek je gegevens uit ons
adressenbestand verwijderen.
Beveiliging
We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of
oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen.
Bewaartermijn
We bewaren je gegevens zolang wettelijk noodzakelijk en/of zolang we een zakelijke relatie met je hebben.
We delen je gegevens niet met derden
We delen je gegevens niet met derden, met uitzondering van bovengenoemde situatie waarin we als onderaannemer werkzaam zijn.
Klacht
Je hebt het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) wanneer je van mening bent dat je persoonsgegevens
in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
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