
Privacyverklaring 

 

AdCare Opleidingen verwerkt voor haar opleidingsactiviteiten diverse persoonsgegevens. 

Daarbij handelen wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG. Wij gaan zorgvuldig om met uw 

gegevens. Via deze verklaring informeren wij u over hoe wij dat doen. 

 

Introductie 

In deze privacyverklaring kunt u onder meer lezen welke persoonsgegevens wij van u 

verzamelen, waarvoor wij dit doen en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. 

Tevens kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen, welke rechten u als 

betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen. 

 

Onze dienstverlening 

Ons opleidingsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende 

grondslagen: 

• het uitvoeren van een overeenkomst met u; 

• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; 

• omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben; of 

• omdat u daartoe toestemming heeft gegeven. 

 

Uw gegevens worden niet zonder toestemming voor andere doelen verwerkt dan die in 

deze privacyverklaring worden genoemd. 

 

Verwerking persoonsgegevens 

Welke gegevens wij verwerken, hangt af van de overeengekomen dienst en het doel van 

de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Wij verwerken onder meer de 

volgende gegevens: uw NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, titel, functie en 

telefoonnummer. Deze gegevens zullen veelal door u aan ons worden verstrekt. 

 

Doel gegevensverwerking 

AdCare Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• het   uitvoeren van onze dienstverlening, waaronder het organiseren van 

trainingen en cursussen; 

• het over en weer uitwisselen van informatie; 

• het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen. 

 

 

  



Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Ons opleidingsinstituut deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen (derde partijen) 

indien de wet ons daartoe verplicht (zoals de Belastingdienst) en dit noodzakelijk is voor 

de uitvoering van onze werkzaamheden. 

 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door ons opleidingsinstituut niet langer bewaard dan nodig 

voor de/het doel(en) waarvoor zij worden verwerkt. Zo bestaan er wettelijke 

verplichtingen tot het bewaren van uw persoonsgegevens (zoals de fiscale bewaarplicht) 

of is het nodig uw gegevens te bewaren ten behoeve van het uitvoeren van 

overeenkomsten. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom 

uw gegevens langer worden bewaard. 

 

Cookies 

AdCare Opleidingen gebruikt op haar website www.adcare.nl geen cookies. 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens 

te beschermen tegen iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze medewerkers zijn 

gebonden aan geheimhouding en dienen zich te houden aan onze instructies inzake de 

beveiliging van uw persoonsgegevens. 

Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of 

aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op. 

 

 

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens 

 

De AVG kent u de volgende rechten toe met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens: 

 

• Recht van inzage van de betrokkene 

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over of wij uw persoonsgegevens 

verwerken en, indien dat het geval is, kunt u inzage vorderen in deze 

persoonsgegevens. 

• Recht op rectificatie en wissing 

Indien de gegevens die wij van u verwerken incorrect zijn kunt u verzoeken om 

rectificatie van uw gegevens. Ook heeft u het recht om verwijdering van uw 

persoonsgegevens te verzoeken. 

• Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons opleidingsinstituut wilt 

beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw 

persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt 

dat uw gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is), 

kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

• Recht op intrekking toestemming 

Indien u uw toestemming op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken 

wenst in te trekken, kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens 



Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere 

organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, kunt u 

hiervoor een verzoek indienen. 

• Recht van bezwaar 

Als wij u persoonsgegevens verwerken, kunt u daartegen bezwaar maken. 

 

 

Wij zullen uw verzoek(en)/bezwa(a)r(en) in behandeling nemen zoals voorgeschreven 

door de AVG.        

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. 

Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het voldoen 

aan een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per 

e-mail) bij ons indienen. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren 

aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

 

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk 

(waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, 

zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. 

 

 

Klachten 

 

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons 

opleidingsinstituut dan horen wij dit graag via opleidingen@adcare.nl. U heeft ook het 

recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

 

Contactgegevens 

 

Naam opleidingsinstituut: AdCare Opleidingen 

Adres: Koppel 21 

Postcode/Plaats: 5281 AN  Boxtel 

E-mailadres: opleidingen@adcare.nl 

 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

 

Deze privacyverklaring dateert van 1 november 2018. Het is niet ondenkbaar dat onze 

privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij kunnen deze 

privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Indien er substantiële wijzigingen in de 

privacyverklaring plaatsvinden, dan worden deze op een duidelijke manier op deze 

pagina gecommuniceerd. 
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