Privacy statement Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg ten behoeve
van inschrijving trainingen / workshops voor professionals
Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg, gevestigd aan Slachthuisstraat 33 te Roermond, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (Verder Veilig Thuis NML genoemd) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij
raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
fg@veiligthuisnml.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Op basis van welke grondslag en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
Veilig Thuis NML verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming voor de volgende doelen:
- Om diensten te verlenen, zoals trainingen en workshops.
- Om u na een training of workshop te kunnen benaderen (voor bv een evaluatie en/of nieuwsbericht)
- Om (eventueel) een bewijs van deelname te kunnen leveren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Veilig Thuis NML verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Veilig Thuis NML blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Beveiliging van persoonsgegevens
Veilig Thuis NML neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste technische en organisatorische
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan
zodat de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden
verwerkt, is gewaarborgd.
Geautomatiseerde besluitvorming
Veilig Thuis NML neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veilig Thuis NML) tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Veilig Thuis NML gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
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Bewaartermijn van persoonsgegevens
Veilig Thuis NML bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. In het geval Veilig Thuis NML een factuur opmaakt voor u of uw organisatie wordt aan de
bewaartermijn van de belastingdienst voldaan, die zeven volledige kalenderjaren in beslag nemen.
Uw rechten
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u:
Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling van de gegevens
Recht op beperking van verwerking
Recht op verwijdering
U heeft het recht om uw toestemming met betrekking tot uw gegevensverwerking op elk moment in te trekken.
Vragen of klachten?
Functionaris Gegevensbescherming
U kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies, informatie en/of klachten rondom privacy. De
Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies.
E-mail: fg@veiligthuisnml.nl
Postbus 34
6040 AA Roermond
T.n.v. Functionaris Gegevensbescherming
Binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie, mocht dit onverhoopt niet binnen deze termijn haalbaar zijn, dan berichten
we u hierover met een gegronde reden.
Hiernaast kunt u advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
T 0900 – 2001 201
Klik hier voor de internetpagina: Autoriteit persoonsgegevens
Veilig Thuis NML kan dit Privacy Statement wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacy Statement regelmatig te lezen om op de
hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 07-11-2018.
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