Privacyverklaring VONKT

Dit is de privacyverklaring van VONKT – voor zinvoller onderwijs te Leeuwarden. In deze
privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna te noemen
'gegevens') door VONKT.
Contactgegevens
VONKT
Rengerslaan 8-10, locatie molen De Eendragt, 8917 DD Leeuwarden
T 058-2441891 | E mail@vonkt.nl
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens
VONKT verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
• Om u uit te nodigen voor bijeenkomsten, evenementen, trainingen en andere diensten die wij
(namens opdrachtgevers) aanbieden.
• Om bevestigingen van een registratie of aanvraag te kunnen sturen.
• Om registraties of aanvragen te kunnen verwerken.
• Om u op de hoogte te houden van de registratie of aanvraag.
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële)
administratie.
• Om onze nieuwsbrief toe te sturen, als u hier toestemming voor heeft gegeven.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
• Om aan een wettelijk verplichting te voldoen, als dit van toepassing is.
Welke gegevens gebruiken wij
VONKT gebruikt alleen de gegevens die voor het betreffende doel nodig zijn (zie: 'Waarvoor
gebruiken wij gegevens').
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
VONKT bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld, of dan wettelijk is voorgeschreven.
Delen van uw gegevens met derden
VONKT deelt u gegevens alleen met derden als dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens
zijn verzameld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw gegevens door VONKT. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in een
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek sturen naar mail@vonkt.nl
Hoe beveiligen wij uw gegevens
VONKT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 058-2441891 of via mail@vonkt.nl
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