Privacyreglement scholing
Yvonne Loekemeijer begrijpt dat je jouw persoons- en/of studiegegevens niet met iedereen wil delen.
Daarom gaat Yvonne Loekemeijer zorgvuldig om met deze informatie en houdt zich aan de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Yvonne Loekemeijer heeft jouw gegevens wel nodig om je
goed te kunnen helpen. In dit privacyreglement wordt beschreven welke gegevens Yvonne
Loekemeijer van je nodig heeft en waarvoor ze worden gebruikt.

Verwerking van je persoonsgegevens
Yvonne Loekemeijer verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van haar
dienstverlening, het verzorgen van scholing. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die er worden verwerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Vooropleiding/niveau
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het kader van de opleiding
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Doel verwerking van je persoonsgegevens
Yvonne Loekemeijer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de scholing.
Verzorging van de scholing en daarmee samenhangende diensten.
Contact op te nemen met jou indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Uitreiking van het certificaat.
Verkrijgen en behouden van de accreditatie en het behalen van accreditatiepunten voor de
scholing.
Evaluatie op de scholing.
Informeren over de scholing.
Voldoen aan de voor Yvonne Loekemeijer geldende wet- en regelgeving op het gebied van
scholing.
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Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
•
•

•
•

•

Ondubbelzinnige toestemming; jouw ondubbelzinnige toestemming wordt gevraagd om
bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.
Uitvoering van een overeenkomst; voor het uitvoeren van de overeenkomsten zullen wij
persoonsgegevens moeten verwerken (bijvoorbeeld voor registratie, administratieve
afhandeling en verzorging van de opleiding).
Wettelijke verplichting; op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde
persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).
Gerechtvaardigd belang; wij hebben er belang om de kwaliteit van ons onderwijs te
waarborgen en juiste voorlichting te geven. Op grond van deze belangen verwerken wij jouw
persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt.
Vitaal belang; als de gezondheid van de betrokkene ernstig in gevaar is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvonne Loekemeijer deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden
die worden ingeschakeld zijn bijvoorbeeld zelfstandige (gast)docenten.

Cookies
Yvonne Loekemeijer maakt gebruik van functionele en analytische Cookies om de functionaliteit van
bepaalde pagina's van de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de
bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren
van de bezoeker. Daardoor kan Yvonne Loekemeijer de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter
van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard
heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site
veel gebruiksvriendelijker.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 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 Yvonne Loekemeijer. Ook heb je het
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recht op gegevensoverdraagbaarheid; je kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens die
Yvonne Loekemeijer van jou beschikt naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@yvonneloekemeijer.com. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij
jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een
bepaalde tijd bewaren. Het kan zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze
administratie of vanwege een wettelijke verplichting. Waar dat kan, zullen wij jouw
persoonsgegevens zoveel mogelijk anonimiseren.

Bescherming persoonsgegevens
Yvonne Loekemeijer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Yvonne Loekemeijer via info@yvonneloekemeijer.com.

Klacht
Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun
je via info@yvonneloekemeijer.com een klacht indienen. Deze klacht wordt zorgvuldig behandeld en
zo nodig wordt advies ingewonnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je het niet eens
bent met onze klachtenbehandeling, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Zij behandelen je klacht of je verzoek en nemen hierover een besluit.

Wijzigingen
Yvonne Loekemeijer is gerechtigd de inhoud van de Privacyreglement te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.
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