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Privacyverklaring in het kader van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uw privacy is belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met jou persoonsgegevens. Door het tekenen van
de deelnemerslijst gaat de deelnemer / cursist akkoord met de wijze waarop De Weideblik omgaat met de
verzamelde persoonsgegevens en deelt contactgegevens met de medecursisten.
De Weideblik, gevestigd aan Bosweg 20, 6704AM Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
G.C.M. Scholtens-Stiekema eigenaresse van De Weideblik, beheert tevens de gegevensbescherming van De
Weideblik. Zij is te bereiken via onze website en email info@deweideblik.nl en mobiel 0031(0)611772723
De Weideblik verwerkt je persoonsgegevens, contactgegevens en andere gegevens die relevant zijn voor de
cursus, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Dat kan bijv. ook zijn omdat je deelneemt aan de kwaliteitsregistratie KRWB.
De Weideblik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het afhandelen van jouw betaling
o Verzenden van onze nieuwsbrief en andere specifieke informatie
o Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
o Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
o Om goederen en diensten bij je af te leveren
De Weideblik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Je kan je te allen tijde uitschrijven door dit te melden aan De Weideblik. Je
kan ook aangeven dat je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen.
Website www.deweideblik.nl
De Weideblik beheert haar website. De Weideblik gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Weideblik. Je kunt eenvoudig per mail
een verzoek sturen naar info@deweideblik.nl
De Weideblik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met De Weideblik via info@deweideblik.nl
Met vriendelijke groet, Gea Scholtens-Stiekema.
Privacyverklaring De Weideblik

