Privacyverklaring Bonstaete B.V.
Met deze Privacyverklaring informeren wij je welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze
gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze websites laat je bepaalde gegevens, waaronder ook persoonsgegevens bij ons
achter. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dit is afhankelijk van welke diensten of
functionaliteiten je kiest te gebruiken.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:











naam
geslacht
bedrijfsgegevens
contactgegevens, als e-mailadres en telefoonnummer
adresgegevens
informatie die je zelf invult op inschrijvingsformulieren, als lidmaatschap en aanschaf producten en
diensten
informatie die je zelf invult op opt-in formulieren, als in welke houdanigheid je de gegevens aanvraagt
informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw
surfgedrag op onze websites
inloggegevens

Doeleinden
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voor de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen cursus of
opleiding. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht wanneer jouw gegevens aan een
samenwerkende instantie worden verstrekt welke de door jou gekozen cursus of opleiding verzorgd
voor het verzorgen van de door jou gekozen cursus of opleiding
voor facturatie van de door jou gekozen cursus of opleiding
voor het registreren van jouw aanwezigheid bij onze cursus of opleiding bij de voor jou van belang
zijnde instanties
voor het op jouw verzoek houden van een advies-, coachingsgesprek, strategiesessie
voor het toezenden van onze nieuwsbrief, blog of brochure, al dan niet gepersonaliseerd
voor het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en beantwoording van jouw vragen via social
media, e-mail, per post of telefonisch
voor het uitvoeren van analyses, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
voor interessebepaling van doelgroepen, om zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan
aanbieden
voor het verbeteren van onze websites
voor het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving.
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Verstrekking aan derden
Als het noodzakelijk is voor het inschrijven en volgen van een cursus of opleiding, geven wij de door jou
verstrekte gegevens door aan derde partijen. Je wordt op de hoogte gebracht wanneer jouw gegevens aan
een samenwerkende instantie worden verstrekt welke de door jou gekozen cursus of opleiding verzorgd.
Indien dat met jouw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over jouw aanwezigheid bij de
cursus of opleiding verstrekken aan jouw werkgever. Wij kunnen jouw persoonsgegevens daarnaast
beschikbaar stellen aan de certificatie-instellingen en brancheverenigingen.
Wij maken in onze bedrijfsvoering gebruik van ingehuurde professionals, welke afhankelijk van de
werkzaamheden inzage kunnen hebben in jouw persoonlijke gegevens. Deze professionals zijn via een
overeenkomst of beroep gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan andere derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Cookies
Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over
onze cookies? Lees dan onze cookieverklaring.
Beveiligen en bewaren
Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de
huidige gebruikelijke technieken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de
hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wij mogen de persoonsgegevens
langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website
zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website hun privacyverklaring.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je een
persoonlijke pagina hebt toegewezen gekregen, kun je de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Bij
de nieuwsbrieven kun je je afmelden via de link onderin de e-mail. Indien gewenst kun je verzoeken ook
richten aan: info@bonstaete.nl. Wij reageren in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of
correctie. In geval van een verzoek tot verwijdering verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens zo
spoedig mogelijk, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of
er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je te identificeren, door een
kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw
pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
Autoriteit Persoonsgegevens
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Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving
ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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