Privacy verklaring Gebarencursuszwolle.nl (versie 22 augustus 2018)
In deze privacyverklaring legt Gebarencursuszwolle.nl (www.gebarencursuszwolle.nl) uit welke
persoonsgegevens zij van je verwerkt en waarvoor. Lees hem daarom goed door.
Wie gaat er achter Gebarencursuszwolle.nl?
Gebarencursuszwolle.nl is de handelsnaam waaronder ik, Leontine E.M. Wigger Koenders,
ingeschreven ben bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 50311203.
Gebarencursuszewolle.nl verzorgt gebarencursussen, zowel algemeen onder de namen Algemeen
Belangstellende Nederlandse Gebarentaal 1 (AB NGT 1) en Algemeen Belangstellenden Nederlandse
Gebarentaal 2 (AB NGT 2) als bijzonder specifiek op maat aan particulieren en bedrijven c.q
organisaties.
Gebarencursuszwolle.nl is gevestigd op de Boorn 1, 8032 XA Zwolle .
Welke persoonsgegevens verwerkt Gebarencursuszwolle.nl en waarvoor?
Gebarencursuszwolle.nl verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst (gerechtvaardigd belang). Dus om het product of dienst die je bij ons afneemt, aan je
te kunnen leveren. De gegevens die Gebarencursuszwolle.nl hiervoor nodig heeft, zijn:
Naam, adres, postcode, woonplaats: om een cursus te kunnen afnemen of een factuur en
certificaat te kunnen versturen
Contactgegevens (06-nummer en e-mailadres): om je op de hoogte te houden van de cursus of
het te leveren product en/of om een account aan te maken in de e-learning (e-leeromgeving), tevens
voor het plaatsen op de wachtlijst voor een volgende cursus AB NGT 1 c.q. 2.
Gegevens werkgever: als de opdracht of facturering via je werkgever loopt
Betalingsgegevens: om te controleren of de factuur betaald is.
Hoe lang bewaart Gebarencursuszwolle.nl persoonsgegevens?
Gegevens die nodig zijn om de certificaten aan te vragen en jou als cursist te identificeren, bewaren
we zo lang het certificaat geldig is. Andere persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na de
dienst of product geleverd is.
Contract- en factuurgegevens worden bewaard tot zeven jaar na het jaar waar de gegevens
betrekking op hebben of langer als dit wettelijk verplicht is.
Met wie deelt Gebarencursuszwolle.nl de gegevens?
Gebarencursuszwolle.nl i.c. Leontine E.M. Wigger Koenders deelt deze gegevens met haar
echtgenoot J.H. Wigger als haar gemachtigde en administrateur. Daarnaast is hun belastingadviseur
K.M. Mourik van Mourik Assurantiën te Bergambacht uit hoofde van zijn werkzaamheden bij de
opstelling van de jaarrekening van Gebarencursuszwolle.nl. Zowel J.H. Wigger als K.M. Mourik
hebben een geheimhoudingsplicht.
Naast deze twee mensen, deelt Gebarencursuszwolle.nl de gegevens alleen met 1) de certificerende
instantie (Het Nederlands Gebarencentrum te Amersfoort (www.gebarencentrum.nl) voor zover het
nodig is voor het aanvragen van inlogcodes voor e-leeromgeving en van certificaten, en 2) de XXL

Webhosting BV te Leeuwarden (www.xxlwebhosting.nl) voorzover de aanmeldingen voor de
gebarencursussen via de door XXL Webhosting BV gehoste website www.gebarencursuszwolle.nl
binnenkomen. Ook beide organisaties zijn tot geheimhouding verplicht.
Gegevens voor het surfen naar www.gebarencursuszwolle.nl worden niet bijgehouden noch
geraadpleegd. Er worden géén cookies geplaatst.
Gebarencursuszwolle.nl zal nooit jouw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Bij het versturen
van e-mails aan de cursisten zullen de geadresseerden in de zgn. Bcc-veld vermeld worden, zodat de
e-mailadressen niet bekend worden bij de andere cursisten.
Hoe hebben we deze gegevens beveiligd?
Om je gegevens te beschermen heeft Gebarencursuszwolle.nl de noodzakelijke maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn. Dit zodat iemand die daartoe
geen recht heeft je gegevens niet kan inzien, aan derden ter beschikking stellen, veranderen en/of
verwijderen.
Recht op inzage, wijzigen en/of verwijderen.
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen, op te vragen of te verwijderen. Je kunt
hiervoor een mail sturen naar info@gebarencursuszwolle.nl. Gebarencursuszwolle.nl reageert hier in
principes binnen uiterlijk twee werkdagen (vakanties daargelaten) op. Gegevens die nog nodig zijn
voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen echter niet verwijderd worden. Hier zal je op het
moment van je verzoek over geïnformeerd worden.
Contact en klachten.
Wil je contact met Gebarencursuszwolle.nl opnemen over de registratie van je gegevens door
Gebarencursuszwolle.nl-cursussen, of heb je een klacht over hoe Gebarencursuszwolle.nl deze
gegevens verwerken, dan kan je Gebarencursuszwolle.nl op de volgende manieren bereiken:
-

Via de post:

-

Via de e-mail:
Via de telefoon

Gebarencursuszwolle.nl
Boorn 1
8032 XA Zwolle
info@gebarencursuszwolle.nl
n.v.t.

Klachten kan Gebarencursuszwolle.nl alleen in behandeling nemen als deze via de mail of de post zijn
binnen gekomen. Gebarencursuszwolle.nl vraagt je de klacht zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Er
zal voor zover mogelijk binnen 5 werkdagen op je verzoek om contact of op je klacht worden
gereageerd.

Zwolle, 22 augustus 2018

L.E.M. (Leontine) Wigger Koenders
Gebarencursuszwolle.nl

