
 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en op het gebruik van de website. 

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Op onze website is het actuele privacy-beleid gepubliceerd. Dit beleid is 

steeds aan verandering onderhevig.  

Privacy / jouw gegevens 

Bij het invullen van de contactformulieren op de website wordt gevraagd naar jouw 

persoonsgegevens, namelijk: naam, adresgegevens, geboortedatum, emailadres, 

telefoonnummer. Onze website heeft daarom een SSL Certificaat, waardoor jouw gegevens 

optimaal beveiligd zijn. Met SSL wordt vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat de 

gegevens niet onderschept kunnen worden. Wij gebruiken je gegevens om je aanmelding te 

verwerken en deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in ons beveiligde systeem. 

Waarom worden deze gegevens gevraagd? 

Wij gebruiken jouw gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn jouw 

aanmelding te verwerken. En indien van toepassing, en na mondeling akkoord, contact op te 

nemen met jouw werkgever, om jouw werkgever te informeren over het proces.  

Hoe worden jouw gegevens verwerkt? 

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met jou op te nemen en/of om jouw aanmelding te 

verwerken en zodat jij gebruik kunt maken van onze diensten. Jouw aanmelding wordt door onze 

eigen medewerkers verwerkt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld. Ze zijn alleen, 

binnen een beveiligde omgeving, inzichtelijk voor docenten waarvan jij direct training en/of 

begeleiding ontvangt binnen het betreffende programma.   

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 

Zodra we jouw gegevens hebben verwerkt worden ze verwerkt in jouw digitale dossier en 

conform wettelijke bewaarplicht bewaard in ons beveiligde systeem. Overige 

persoonsgegevens, met betrekking jouw groei en ontwikkeling, die gedurende het programma 

over jou worden verzameld, zullen worden toegevoegd aan dit digitale dossier in dezelfde 

beveiligde omgeving. Wanneer het nodig is dat andere partijen, zoals een softwarebedrijf, jouw 

gegevens van ons krijgen, dan komen wij met deze andere partijen een verwerkersovereenkomst 

overeen. Uiteraard krijgen deze eventuele andere partijen alleen jouw gegevens voor zover die 

noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.  

Cookies 

Voor een snel en veilig gebruik van de website www.ivovandinteren.nl en om jouw ervaring op de 

website te verbeteren, kunnen door ons cookies worden gebruikt. Cookies kun jij via jouw 

browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen 

wanneer jij onze website bezoekt.  

Jouw rechten 

Jij kunt jouw toestemming om gegevens te verwerken altijd intrekken. Ook kun je een verzoek 

indienen om inzage of een kopie van jouw gegevens en om beperkingen of correcties in jouw 

gegevens door te voeren. Uiteraard kun jij ons bereiken via de mogelijkheden zoals genoemd op 

de website, voor vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring.  

http://www.ivovandinteren.nl/

