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Via https://www.cursusproject-abcoude.nl worden persoonsgegevens 

verwerkt. Cursusproject Abcoude-Baambrugge acht een zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens 

worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

Dat betekent onder andere dat wij: 

- Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.  

- Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn  

  voor legitieme doeleinden; 

 - U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen  

   waarin uw toestemming is vereist;  

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook  

  eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.  

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met 

welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Doeleinden van verwerking  

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:  

- Het bieden van de mogelijkheid tot het bestellen van de op de website aangeboden   

  cursussen; 

- Informatie verstrekking aangaande bijenkomsten, cursussen, enz. 

- Het sturen van een periodieke nieuwsbrief, met de mogelijkheid tot uitschrijven;  

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 - NAW-gegevens - Geslacht - Telefoonnummer(s) - E-mailadres, geboortedatum, Ibannummer. 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het 

leveren van de dienst. Dan zal u daarvan op de hoogte worden gesteld. 

Recht op gegevensinzage/rectificatie/verwijderen van gegevens 

Mocht u niet (meer) willen dat uw gegevens bij ons bekend zijn of u wilt deze inzien dan is dit 

uiteraard mogelijk door contact met ons op te nemen. 

Melden van schending 

In geval van mogelijke schending kunt u dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Publicatie  

Wij publiceren uw gegevens niet.  

Contact 

Mocht u vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, dan kunt u 

contact opnemen met: 

Ulla Neuhaus, ullag13@gmail.com, tel. 0294-288430 
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