Privacyverklaring CIMA ik leer leren
Bij inschrijving voor een training bij CIMA ik leer leren gaat u akkoord met onze
privacyverklaring.
1. Identiteit
CIMA ik leer leren te Sint Oedenrode. KVK nmr. 71499466.
Voor privacygerelateerde vragen kunt u ons bereiken via
mail: info@CIMAikleerleren.nl telefoonnummer: 06-83057905
2. Doeleinden
U mag van ons verwachten dat we vertrouwelijk omgaan met alle verkregen
informatie zowel mondeling als schriftelijk.
Ons doel is het verkrijgen van contactgegevens en informatie via het
aanmeldformulier zodat wij uw kind zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.
Een jaar na inschrijving verwijderen wij alle gegevens, behalve hetgeen we
wettelijk verplicht zijn te bewaren. Het papieren exemplaar wordt vernietigd na
het afsluiten van een training.
Wij vertrouwen erop dat u zelf beoordeeld of u overige vertrouwelijke
informatie met ons wilt delen via mail en whatsapp. Dit in verband met de
privacy. Bij groepsmail zullen we uw mailadres afschermen d.m.v. gebruik van
de bcc-functie. Ook verstrekken wij geen informatie aan derde. Mailcontact en
whatsapp berichten worden verwijderd na afsluiten van een training.
Tevens verwachten wij van leerlingen en ouders dat er respectvol omgegaan
wordt met vertrouwelijke informatie die tijdens trainingen door leerlingen
onderling wordt uitgewisseld.
Zie ook onze ‘algemene voorwaarden’.
3. Inzage en correctie
De opdrachtgever van de training heeft altijd recht op inzage in zijn/haar
gegevens. Daarbij kan hij/zij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn
persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer
relevant zijn.

www.CIMAikleerleren.nl

tel:06-83057905

info@CIMAikleerleren.nl

Kvk nmr: 71499466
1/2

4. Beveiliging
Het inschrijfformulier hebben we tijdens de trainingen bij ons i.v.m. het op
kunnen nemen van contact indien nodig. Verdere persoonlijke gegevens die
eventueel via de mail/whatsapp door u zijn verstrekt, blijven digitaal en zijn
dus niet in te zien door derden.
Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere
vorm van onrechtmatige verwerking hebben wij onze internetverbinding en
mailservice beveiligd met SSL.

Deze privacyverklaring is te vinden op de website van CIMA ik leer leren,
www.CIMAikleerleren.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst.
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