PRIVACY VERKLARING

ImprovemenT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
(of heeft gemaakt) van de diensten van ImprovemenT en/of omdat u deze
zelf aan ImprovemenT heeft verstrekt. Philippus Holding BV, bij haar
bedrijfsuitoefening handelend onder de naam ImprovemenT, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
De persoonsgegevens die ImprovemenT verwerkt zijn:
-

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

ImprovemenT verzorgt open-inschrijving trainingen alsmede trainingstrajecten op locatie van opdrachtgevers. Om deze dienstverlening te
kunnen uitvoeren, worden de hierboven vermelde persoonsgegevens
verwerkt en bewaard. Zo worden deze persoonsgegevens gebruikt voor
het uitwisselen van informatie met (potentiële) deelnemers, het
verstrekken van de benodigde materialen, het versturen van facturen, etc.
Alle informatie die vooraf, tijdens of na het geven van een training aan
ImprovemenT wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming
nimmer verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting
bestaat, zoals het verstrekken van informatie aan de belastingdienst.
ImprovemenT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is voor de hierboven aangeduide doelen waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
ImprovemenT gebruikt uw gegevens niet voor marketing doeleinden, en
verstuurd ook geen nieuwsbrieven. Ook worden geen cookies of
vergelijkbare technieken gebruikt. Zoals in de Algemene Voorwaarden is
vermeld, is het ImprovemenT toegestaan om een door u verstrekte
recensie ten aanzien van de dienstverlening van ImprovemenT te
vermelden op de website van ImprovemenT.
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ImprovemenT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend lokaal bewaard, op een voor
derden ontoegankelijk opslagmedium. Bovendien heeft slecht één persoon
toegang tot de persoonlijke gegevens.
Het e-mailverkeer van en naar ImprovemenT voldoet aan de hedendaagse
veiligheidseisen, zoals het opzetten van een beveiligde verbinding. Dit
geldt ook voor het versturen van persoonlijke gegevens vanaf de
ImprovemenT website, b.v. het aanvragen van informatie of aanmelding
voor een training.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ImprovemenT
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of als u een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens wilt
indienen, wordt u verzocht een email bericht te sturen naar
erik.philippuws@improvement-services.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U krijgt zo snel mogelijk,
in ieder geval binnen vier weken een reactie op uw verzoek.
ImprovemenT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Dat
kan
via
de
volgende
link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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