Privacyverklaring
Atria Opleidingen, gevestigd aan De Pinckart 46‐E, 5674 CC te Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Naam eigenaar: Brigitte Spees – van Rheenen
Adres: De Pinckart 46‐E, 5671 CC te Nuenen
Telefoonnummer: 06‐51924777
Email: info@atria‐opleidingen.nl
Website: www.atria‐opleidingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Atria Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
‐

De overeengekomen opdracht

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Meisjesnaam
Adres en huisnummer
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Telefoonnummer
E‐mailadres
Bankrekeningnummer
Lidnummer NGS
Vooropleidingen

Voor wie zijn de gegevens niet bedoeld:
Onze diensten zijn niet voor personen onder de 18 jaar, wij hebben dan ook niet de intentie om deze gegevens te
verzamelen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
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Voor welke doelen worden uw gegevens verwerkt:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Het afhandelen van uw betaling
Om telefonisch contact op te kunnen nemen
Om u te kunnen e‐mailen
Om uw gegevens in onze systemen te verwerken
Om u te informeren over onze diensten
Voor diploma’s en certificaten
Om advies te geven over een te volgen opleiding

Atria Opleidingen maakt gebruik van de volgende systemen:
‐
‐
‐
‐

Microsoft Office (voor administratieve doeleinden/communicatie)
Mijn Atria (website voor lesmateriaal voor cursisten)
Publisher (voor het maken van diploma’s en certificaten)
Filemaker Pro (voor het maken van facturen)

Al deze programma’s zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden, behalve de namen en e‐mailadressen zijn
toegankelijk voor de docenten die bij Atria Opleidingen werkzaam zijn, met als doel dat zij de cursisten kunnen e‐mailen
over de lesstof van de cursussen.
Atria Opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
ondersteuning voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atria Opleidingen blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
Atria Opleidingen maakt gebruik van een derde partij voor:
‐
‐
‐
‐

Het verzorgen van de internetomgeving
Het verzorgen van communicatie
Het verzorgen van de (financiële) administratie
Het verzorgen van de websites

Geautomatiseerde besluitvorming:
Atria Opleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld wijzelf) tussen zit.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard:
Uw persoonlijke gegevens blijven bewaard i.v.m. de administratieve verplichtingen voor de belasting en registratie bij
het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage), de organisatie waar Atria Opleidingen voor opleidt.
Atria Opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de
uitvoering van externe examens of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met
ons op te nemen.
Wijzigingen:
Regelmatig controleren wij of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring,
kunt u contact met ons opnemen via info@atria‐opleidingen.nl.

