Privacystatement
Dit is het privacy statement, zoals deze gebruikt wordt bij Cursus Centrum Groen. Alle
relevante onderdelen komen aan bod. Per applicatie moet bekeken en beoordeeld worden
of dit inhoudelijk klopt.
Via de dienst www.cursuscentrumgroen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Cursus Centrum Groen acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via dit privacy statement;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzag te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.
Cursus Centrum Groen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy
statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst (cursus) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens
die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagd dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij
gebruiken de volgende gegevens voor de in de privacy statement genoemde doelen:
• Naam (persoon – bedrijf)
• Factuuradres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• IP-adres
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Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registeren. Na registratie
bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u
deze niet elke keer opnieuw moet doorgeven en zodat wij u kunnen contacteren in het kader
van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst die u moet ons sluit of indien dit wettelijk verplicht
is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandeling van bestelling – reservering cursus – examen:
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik
van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in dit
privacy statement.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst (bv een incompany cursus) kunnen wij locatiegegevens van u
verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen
deze locatie gegevens opgeslagen en verwerkt worden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen u gegevens doorgeven aan onze partners (examenbureau ’s). Deze partners zijn
betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo langs als nodig. Dit is
over het algemeen 5 jaar. De geldigheidsduur van de meeste certificaten is 5 jaar. Indien u
niet langer van onze diensten gebruik wilt maken worden uw gegevens gewist, tenzij er een
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar
voor betaalgegevens).

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.
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Inzagen en wijzigingen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Cursus Centrum Groen B.V.
Plankenwambuisweg 1a
6718 SP Ede
Telefoon: 026 - 785 14 38
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: www.cursuscentrumgroen.nl
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