Inhoud van de privacyverklaring.
1. Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens die zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon. Denk daarbij aan naam, adres en
06-nummer. Ook bijvoorbeeld een IP-adres, een soort van kenteken op internet, is een
persoonsgegeven. Want het is te herleiden tot een individu.

2. Gegevens verzamelen
We verzamelen gegevens over wie u bent: uw persoonsgegevens. En wat u doet. Dit zijn uw
gebruiksgegevens. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

3. Wat we doen met uw gegevens
We verzamelen uw gegevens niet zomaar. Dat mag ook niet. Alle gegevens verzamelen we met een
bepaald doel:



u wordt cursist bij ons



We leveren een dienst



Het beheer van uw telefoonnummer en email adres



Facturatie



Contact met ons

4. De rechtsgrond voor de verwerking van bijzondere gegevens
SKKW behoudt zich het recht voor foto’s te maken tijdens de Open dagen, Exposities en cursussen. Met
het doel deze alleen te gebruiken voor eigen gebruik en promotie voor de cursussen.

5. Je rechten op een rij
Uw gegevens zijn van u. En daarom hebt u natuurlijk bepaalde rechten. We mogen uw gegevens onder
voorwaarden verzamelen en bewerken. Dat is in de wet geregeld.
U hebt het recht om:



Te zien welke gegevens we met welk doel verzamelen



Verkeerde gegevens te verbeteren



Gegevens te laten verwijderen



Het verwerken van gegevens te blokkeren



Al uw gegevens over te dragen

6. Inzage
U hebt het recht om de gegevens die we van u hebben in te zien. Daarom kunt u een overzicht bij ons
opvragen van de gegevens die we verzamelen. Met welk doel we dat doen.

7. Foute gegevens aanpassen
Als we uw gegevens verkeerd hebben opgeslagen, kunt u dit melden en deze gegevens laten wijzigen.
Zo helpt u ons om alles zo compleet en correct mogelijk te houden.

8. Gegevens laten verwijderen
In bepaalde gevallen mag u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. U kunt een verzoek doen om
uw gegevens te verwijderen als:



We de gegevens die we van u hebben verzameld niet langer nodig hebben



U de toestemming intrekt om bepaalde gegevens te verwerken



U een specifieke reden hebt om bepaalde gegevens te laten wissen



Als u vindt dat we de gegevens niet mogen bewaren

Toch bewaren
We kunnen niet altijd aan uw verzoek voldoen, als we een goede reden hebben om uw gegevens nog te
bewaren. Bijvoorbeeld als:



We nog bezig zijn met de afhandeling van een klacht



We wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren

Toch verwerken
We kunnen niet altijd aan uw verzoek voldoen, als we een goede reden hebben om uw gegevens nog te
verwerken. Bijvoorbeeld als:



We een goede grond hebben om de gegevens nog te verwerken

9. Onze privacybeloftes
1. We nemen je privacy serieus
Ons privacybeleid is geen vergeten stapeltje papier in een bureaula. Bij iedere keuze die we maken,
nemen we maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

2. Je gegevens zijn veilig bij ons
De inhoud van uw gesprekken, berichten of databestanden blijft geheim. Het is voor ons bij wet
verboden om de inhoud van bel-, sms- en internetverkeer te bekijken zonder expliciete toestemming. En
daar houden we ons natuurlijk aan.
Ook verkopen we uw persoonsgegevens niet aan anderen.

3. U houdt controle over uw gegevens
De gegevens die we over u vastleggen en verwerken, zijn van u. En u hebt én houdt controle over die
gegevens.

4. We houden u op de hoogte
Als we ons privacystatement wijzigen, passen we dit aan op onze website en brengen we u op de hoogte.

10. Privacy-incidenten
Online kunt u allerlei gegevens opslaan. Lekker praktisch, want zo hebt u overal toegang tot bijvoorbeeld
uw foto’s, e-mails en documenten. Dit gemak heeft een keerzijde. Als deze informatie in verkeerde
handen terechtkomt, is identiteitsfraude of inbreuk op uw privacy mogelijk.

Melden privacy-incident
Mocht er bij ons onverwacht iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan
melden we dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als dit privacy-incident voor u ongunstige gevolgen heeft, hoort u dat zo snel mogelijk. We informeren u
over wat we gaan doen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Wie is er verantwoordelijk?
De verantwoordelijke binnen de SKKW voor het verzamelen, beveiligen en gebruik van uw gegevens
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