PRIVACYVERKLARING – STICHTING MUZELINCK
Respect voor de privacy van de klant
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1. Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. De Wbp wordt op die dag buiten werking gesteld. De AVG (in het Engels General
Data Protection Regulation (GDPR) genoemd), de nieuwe Europese richtlijn voor
databescherming. Deze nieuwe richtlijn verscherpt niet alleen de regels uit de huidige Wbp,
maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven
die gevestigd zijn binnen de EU en/ of die gegevens verwerken van Europese burgers.

2. Bronverwijzing
•

Wet bescherming persoonsgegevens (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/201805-01)

•

Algemene verordening gegevensbescherming
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016
__679_definitief.pdf)

3. Beleidsverklaring
Wij hanteren de onderstaande beleidsregels ten aanzien van het verzamelen van
(persoons)gegevens en het informeren van de klant daarover.
3.1. We zijn van mening dat de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens een
‘ondubbelzinnige’ wilsuiting van de klant dient te zijn. Dit houdt onder andere in dat
toestemming uit een actieve handeling moet bestaan; geen vooraf aangevinkte hokjes
meer.
3.2. We zijn van mening dat de vraag om toestemming te geven duidelijk moet zijn en in
begrijpelijke en eenvoudige taal moet worden gesteld.
3.3. We zijn van mening dat als er toestemming voor meerdere doeleinden wordt gevraagd,
dit per onderwerp moet gebeuren.
3.4. We zullen nooit persoonlijke gegevens van klanten voor andere doeleinden gebruiken,
op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn. We zullen deze verplichtingen
ook opleggen aan de door ons ingeschakelde bedrijven.
3.5. Bij elk bezoek aan onze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld onze
privacyverklaring over het verzamelen van gegevens te lezen.
3.6. Onze partners dienen dit privacybeleid te onderschrijven en uit te voeren.
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4. Verzamelen van gegevens
We verzamelen op verschillende manieren gegevens over onze klanten. Sommige gegevens
worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld.
Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen worden door Stichting
Muzelinck opgeslagen in onze cursistenadministratie. Muzelinck verwerkt deze gegevens ten
behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en
om hen over een nieuw cursusprogramma te informeren. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan derden. In het kader van subsidieverstrekking worden uw gegevens
geanonimiseerd gebruikt.
4.1. Doel van het Privacybeleid
Zowel wij als onze partners hebben de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik
maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze
respecteren. Het vaststellen van deze privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande
regelgeving.
4.2. De klant bepaalt
De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig
toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te
verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te
verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of
dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

5. Gegevens die wij verzamelen
1. Naam en contactgegevens
We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en
andere soortgelijke contactgegevens.
2. Referenties
We verzamelen uitsluitend gehashte wachtwoorden, wachtwoord hints en soortgelijke
beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account
(bij de Marktplaats Website voor het onderwijs).
3. Demografische gegeven
We verzamelen gegevens over u, zoals land en voorkeurstaal.

6. Beveiligde verbinding
We maken uitsluitend gebruik van veilige verbindingen middels een SSL certificaten.

7. Invoeringsdatum
Bovenstaande privacybeleid treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking. Het privacybeleid en
deze verklaring worden continu geëvalueerd en zo nodig aangepast.
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