Privacyverklaring Weijs & Hooft Opleidingen B.V.
Gastendonkstraat 40
5961 JX HORST

Via de website http://www.weijshooft.nl (verder: de website) kunnen persoonsgegevens worden
verzameld. Privacy is voor Weijs & Hooft Opleidingen B.V. van groot belang. Wij houden ons dan
ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd
netjes gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw
naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of
weijshooft.nl klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u,
zoals uw weijshooft.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u van Weijs & Hooft
Opleidingen B.V. gevraagde producten en diensten of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan
ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf
toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of
moeten doen.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Weijs & Hooft Opleidingen B.V. in
bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wij bieden verschillende vormen van
dienstverlening. Wij verwijzen hiervoor naar onze website.
Weijs & Hooft Opleidingen B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
•
het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
•
de uitvoering van uw bestellingen, onze dienstverlening (opleidingen en advisering) en
het aangaan van bijbehorende overeenkomsten en transacties.
Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze
bewaard?
Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen
bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren
zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen),
betaalgegevens en uw telefoonnummer. Deze gegevens zijn tevens nodig om de dienstverlening
(opleidingen en advisering) voor u uit te voeren.
Nieuwsbrief
Via een online aanmeldformulier op de website kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief.
Wij gebruiken uw e-mailadres om onze nieuwsbrief toe te zenden. We sturen alleen
nieuwsbrieven naar het e-mailadres van mensen die ons uitdrukkelijk toestemming hebben
gegeven, proefaccounts en klanten.
Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u op ieder moment uitschrijven via
info@weijshooft.nl.

Gegevensbeveiliging
Weijs & Hooft Opleidingen B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich
onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen,
verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij
geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat
wettelijk verplicht zijn.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact
met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te
sturen via info@weijshooft.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 077-3985909
op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
U heeft de volgende rechten:
•
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
•
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
•
het laten corrigeren van fouten;
•
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
•
intrekken van toestemming;
•
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
•
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens
Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met
ons op via onderstaande contactgegevens:
Weijs & Hooft Opleidingen BV
Gastendonkstraat 40, 5961 JX Horst
Telefoon: 077-3985909
Mobiel: 06-20223913of 06-22997878
Email: info@weijshooft.nl
KvK nr: 52292800
BTW nr.: NL850380558B01

