Privacyverklaring

Zo gaan wij om met uw gegevens:
Wie zijn wij?
De Taaljuf is een taleninstituut voor de talen Spaans, Frans, Engels en Nederlands. De
Taaljuf verzorgt trainingen voor het bedrijfsleven, maar ook voor veel particulieren.

Onze contactgegevens zijn:
Margriet van Gelder - taalkundige
Beekhuizerzand 21
6718 MD Ede
T (0318) 626049
M 06 2716 1929
info@detaaljuf.nl

Achtergrond van deze verklaring
We zijn verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en
voldoen daarbij aan de privacyverklaring.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Wij verwerken slechts contactgegevens die u aan ons hebt doorgegeven, zoals uw naam en
e-mailadres of voor de te volgen cursus aanvullende relevante gegevens.

Duur van de opslag
Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke termijn.

Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. Hierover kunt u
altijd contact opnemen. Dat geldt zeker ook voor de het verwerken van persoonsgegevens
en de manier waarop.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben technische (zoals firewall en SSL verbinding) en organisatorische maatregelen
getroffen om uw gegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden.
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering verstrekken wij mogelijk wel uw gegevens aan
de volgende externe personen of partijen, vastgelegd in een overeenkomst:
In onze boekhouding die de cijfers verwerkt tot maand/kwartaal/jaarrapportages
Mailchimp die wij gebruiken als verzendsysteem voor onze mailing. In iedere mailing sturen
wij een link mee die de mogelijkheid biedt (opt-out) om u uit te schrijven van de mailinglijst.

Wijzigingen van het privacy statement
Mochten er in de toekomst wijzigingen op deze verklaring komen dat vindt u de meest
actuele versie altijd op onze website.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken? Neem dan contact
met ons op of als u er niet uitkomt kunt u informatie vinden bij autoriteitpersoonsgegevens.nl
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