Veiligheid en Privacy
Algemeen
Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang.
We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen
en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder.
Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Wie zijn we?
Naam
Adres
Telefoon
Email
Website
KvK
BTW
IBAN

: Brandpreventie Academy
: Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht
: 085 - 303 5200
: opleidingen@brandpreventie.email
: www.brandpreventie.academy
: 66573351
: NL856614130B01
: NL94KNAB0255431805

Je kunt ons volgen op social media:
Facebook:
LinkedIn:
Twitter:

https://www.facebook.com/brandpreventie.academy/
https://www.linkedin.com/company/brandpreventie-academy
https://twitter.com/Brand_Preventie

Welke gegevens hebben we van je:
Om onze dienstverlening soepel te laten verlopen, zijn enkele persoonsgegevens noodzakelijk:
Art. 1 Persoonsgegevens
Voor- en achternaam cursist
Geboortedatum cursist
Geslacht cursist
Adresgegevens cursist
Telefoonnummer cursist
E-mailadres cursist
Bedrijfsnaam / opdrachtgever
Naam contactpersoon bedrijf
Telefoonnummer bedrijf en eventueel mobiel telefoonnummer van contactpersoon
Adres- en eventueel postadres bedrijf
Bankrekeningnummer in onze administratie
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Door de aard van ons bedrijf hebben wij geen
persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder
toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via opleidingen@brandpreventie.email, dan verwijderen wij deze informatie.
Art. 2 Administratie
Het volgen van onze opleidingen kan alleen wanneer wij persoonlijke gegevens ontvangen. Alleen dan
weten wij wie aan welke opleiding deelneemt. Ook kunnen we op die manier met elkaar communiceren.
We verzamelen deze gegevens per:
Inschrijfformulier op de website
Aanmeldingen via mail
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Telefonisch contact
Bij aanmelding via de website geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. De
toestemming wordt gegeven met een “opt-in methode”. Hierdoor geef je bewust toestemming voor
verwerking persoonsgegevens.
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Dit betekent een veilige omgeving om jouw gegevens in
achter te laten. Met SSL wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet
onderschept kunnen worden.
Art. 3 Gegevensverwerking
De onder art. 1 genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor:
Naam, adres, telefoonnummer en emailadres: Denk hierbij aan bevestiging inschrijving opleiding
en berichten over wijzigingen aangaande de opleiding. We kunnen je bellen of e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen.
Geboortedatum: wordt vermeld op het bewijs van deelname, certificaat en diploma.
Naam, geslacht en mailadres: adressering nieuwsbrief met informatie over opleidingen en om je op
de hoogte te houden van andere interessante artikelen m.b.t. brandpreventie.
Naam, adres en geboortedatum worden gebruikt voor het versturen van verjaardagskaarten.
Naam, emailadres wordt gebruikt voor het opvragen van evaluaties.
Het verwerken van de naam gegevens bij aanmelding voor het congres of andere activiteiten, met
daarbij het bijhouden van aanwezigen. Na afloop van het evenement en de administratieve
afhandeling worden deze gegevens verwijderd.
Bedrijfsgegevens en/of naamgegevens worden gebruikt voor het versturen van de facturen voor de
opleidingen.
Brandpreventie Academy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Brandpreventie Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Art. 4 Bewaartermijn
Volgens de belastingdienst zijn wij verplicht onze administratie gedurende 7 jaar te kunnen overleggen.
Binnen deze termijn zijn wij niet gerechtigd de gegevens uit onze administratie te verwijderen.
Indien je dit wenst kunnen wij je persoonlijke- of bedrijfsgegevens uit onze opleiding administratie
verwijderen.
De opslag van persoonlijke gegevens voor nieuwsbrieven en overige informatie is voor onbepaalde tijd. Jij
kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.
Art. 5 Opslag van gegevens
Alle gegevens worden online via een beveiligde omgeving opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen te
bereiken door middel van wachtwoorden. Wij gebruiken op onze website geen cookies of vergelijkbare
technieken.

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 Brandpreventie Academy en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
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gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar opleidingen@brandpreventie.email. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Brandpreventie Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van de gegevens van onze klanten en cursisten serieus. Wij hebben passende
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen personeelsleden hebben middels een inlogcode toegang tot
de gegevens.
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brandpreventie
Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Mocht je het idee hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik,
kan direct contact met ons worden opgenomen.

Vragen
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
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