Privacy algemeen
Als instructor trainer van de Zichtverbredersroute verwerk ik een aantal persoonsgegevens.
Dat doe ik ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van deze opleiding en ten behoeve van
de behartiging van de belangen van de opgeleide cursisten. Dit doe ik binnen de wettelijke kaders
en overeenkomstig de eisen van de AVG.
In dit document geef ik een overzicht van de soorten gegevens en de redenen waarom ik deze
verwerk.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;
 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 gegevens niet verder worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de
gegevens zijn verzameld of dan voortvloeit uit wettelijke verplichtingen;
 voor andere verwerkingen expliciet toestemming vraag.

Financiële administratie en privacy
Op de cursusnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:
 uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 de datum van de cursus;
 een korte omschrijving van de cursus;
 een omschrijving van eventueel geleverde materialen;
 de kosten van de cursus;
 de wijze van betaling van de cursus.
Deze gegevens worden vastgelegd op basis van de wettelijke administratieplicht en deze
gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk.

Cursusadministratie en privacy
Omdat ik als erkend instructeur voor een aantal technieken cursussen verzorg, houd ik een
administratie bij van cursisten die bij mij een cursus hebben gevolgd of willen volgen. Deze
administratie bevat:
Uw naam, adres, postcode en woonplaats;
Uw mailadres en telefoonnummer
Een beschrijving van de gevolgde of te volgen cursus
De datum van de gevolgde of te volgen cursus
Deze gegevens bewaar ik zolang de erkenning van het certificaat geldig is, plus een termijn van
maximaal twee jaar. Deze registratie is nodig om zicht te kunnen houden op de bevoegdheid en
de kwaliteit van de afgestudeerde cursisten in het kader van de WKKGZ.
Het mailadres gebruik ik om oud-cursisten op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en
de mogelijkheden hun kennis up to date te houden.

Website Zichtverbreders
Op deze website staan foto’s die een beeld geven van de cursusactiviteiten.
Voor zover het gaat om sfeerimpressies is hiervoor geen toestemming vereist.
Mochten personen vinden dat zij onterecht in beeld zijn gebracht, dan zullen betreffende foto’s
onmiddellijk worden verwijderd.
Zij kunnen hiervoor een mail sturen.

