Inleiding
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Het doel
van de AVG is regels te stellen aan de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en
overheidsinstanties. In deze privacyverklaring leggen wij uit met wel doel wij uw gegevens
verwerken, welke gegevens wij verwerken en welke rechten u heeft m.b.t. deze gegevens.

Organisaties
Uw gegevens worden verwerkt door de onderstaande organisatie:
Raven Remedial Teaching
Laaxumstraat 20
3826AJ Amersfoort
tel: 033 737 04 86
kvk: 32121753
info@ravenrt.nl

Doel gegevensverwerking
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt voor het uitvoeren van de trainingen in de praktijk.
Dit betreft enerzijds de gegevens die noodzakelijk zijn voor het geven van trainingen en anderzijds
gegevens t.b.v. het uitvoeren van de administratieve taken zoals het sturen van facturen.
Daarnaast wordt het email adres gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven waarbij u er altijd
voor kunt kiezen om deze niet te ontvangen.
Er worden in principe geen gegevens aan derden verstrekt. Indien er zich toch een situatie
aandient waarin gegevensverstrekking aan derden aan de orde zou kunnen zijn, dan worden deze
gegevens alleen na overleg met u en met uw expliciete toestemming aan deze derden verstrekt.

Gegevens en bewaartermijn
Gegevens die worden verzameld en verwerkt zijn o.a. NAW gegevens, uw email adres en
gegevens die in de intake gegeven zijn en relevant zijn voor de uitvoering van de opleiding.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de training en het voeren van
de administratie. In de praktijk hanteren wij twee bewaartermijnen; 2 jaar voor alle gegevens m.b.t.
de training en 7 jaar voor de gegevens m.b.t. de administratie zoals facturen (dit is de wettelijke
verplichte bewaartermijn vanuit de overheid).
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Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan worden daarvoor de door u opgegeven
naam en uw email adres verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het
versturen van de nieuwsbrief. Na afmelden voor de nieuwsbrief worden deze gegevens uit onze
administratie verwijderd.

Uw rechten
In de AVG worden ook de rechten beschreven die u heeft m.b.t. de verwerking van uw gegevens.
De belangrijkste zijn het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op verwijdering en
tenslotte het recht op overdracht van uw gegevens. Bij het recht op verwijdering moeten wij
rekening houden met de wettelijk gestelde bewaartermijnen.

Tenslotte
Wij vinden uw privacy van groot belang en hechten eraan dat u weet welke gegevens wij
verwerken en wat uw rechten zijn m.b.t. deze gegevens. Mocht u daarom vragen hebben over
deze privacyverklaring, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen zodat wij uw
vragen kunnen beantwoorden of een nadere uitleg kunnen geven.
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