Privacyverklaring Training for Purpose
Training for Purpose is een samenwerking van Van Bommel professionalisering bv met De Baan Op, Familie
van i & Mercademy
De partners van Training for Purpose hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je
persoonsgegevens. Het mag duidelijk zijn dat we er alles aan doen om je privacy te waarborgen en we gaan
daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
Indien je informatie of gegevens aan ons verstrekt, zijn wij verantwoordelijk als gegevensverwerker. Dat
betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die je ons geeft.
We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in ieder geval het onderstaande in:
•
•
•
•
•
•

We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt en deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens.
We nemen passende technische en/of organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is.
We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen (behalve als dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt).
We zijn op de hoogte van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, we wijzen je hierop
en we respecteren deze.

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan
dit via onze onderstaande contactgegevens:
Training for Purpose
Van Bommel professionalisering bv
Arjan van Bommel
Mevr. Inden-Reisslaan 33
3734 JH Den Dolder

De Baan op
Xiomara Nap-Koenders
Spad 4
3769 JP Soesterberg

Familie van i
Cindy Smit
Spaces Zuidas
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Mercademy
Mertine Middelkoop
Hazelaarlaan 18
1214LM Hilversum
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Waarom verwerken we je persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
•
•
•
•

Het informeren van deelnemers aan één van onze workshops, trainingen of andere events over
ontwikkelingen op hun vakgebied en mogelijke vervolgactiviteiten
Het onderhouden van relaties met onze netwerkpartners
Het versturen van onze nieuwsbrief TFP Updates
Voor aanmelding, registratie en deelname aan de door ons georganiseerde workshops, trainingen
of andere events

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Voor deze doelstellingen bewaren we van jou de onderstaande contactgegevens:
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Organisatie naam
E-mailadres

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, zullen we alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een event. We
geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
behalve als dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde dienst te kunnen verlenen. Je
contactgegevens worden bewaard voor onbepaalde tijd om je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Je
hebt altijd het recht om te vragen om geen informatie meer te ontvangen en je contactgegevens zullen dan
worden verwijderd. We zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze
doeleinden. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je direct kunt afmelden voor deze dienst.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te
beschermen. Zo hebben we de onderstaande maatregelen genomen:
•
•
•

Privacyverklaring volgens de nieuwe privacy wetgeving
Afspraken met onze leveranciers middels verwerkersovereenkomsten
We werken alleen met tools die houden aan de recente privacy-wetgeving (GDPR), zoals
MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)
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Website links
De Training for Purpose website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy-beleid van
deze derden of hun websites hebben we vanzelfsprekend geen invloed.

Beheer van je gegevens en je rechten
Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens we over je verwerken. Hiervoor kun je een e-mail sturen
naar redactie@trainingforpurpose.nl We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken inzage
verstrekken in je gegevens. Indien je niet langer wilt dat je gegevens bij ons bekend zijn, zullen wij je
gegevens verwijderen zolang dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. We zullen je te allen tijde
de keuze geven of je wel of geen informatie van ons wilt ontvangen. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de
nieuwsbrief, kun je dit doen via de link onderaan de nieuwsbrief of kun je contact opnemen via
redactie@trainingforpurpose.nl. Wij kunnen je eventueel vragen om je te legitimeren voordat we de
gegevensverwerking aanpassen.

Klachten
In het geval van een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons
contact op te nemen via redactie@trainingforpurpose.nl of direct met één van de deelnemende
ondernemers:
Van Bommel professionalisering bv

info@van-bommel.org

De Baan op

info@debaanop.nl

Familie van i

welkom@familievan-i.nl

Mercademy

info@mercademy.nl

Den Dolder, 26 juni 2018
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