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Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
1. Verwerking gegevens 
Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om 
gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor 
onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de 
volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, eventueel uw adresgegevens, 
gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u bent aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw 
feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen en verwerken wij 
persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de 
opleiding heeft afgerond, al dan niet met goed gevolg. Het heeft onze voorkeur dat u alleen ‘zakelijke’ gegevens 
met ons deelt. 
 
2. Doeleinden 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Uw persoonsgegevens gebruiken wij: 
• voor de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; 
• voor het verzorgen van de door u gekozen opleiding; 
• voor het uitvoeren van analyses zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren; 
• voor het toezenden van onze nieuwsbrief; 
• om u vrijblijvend te informeren over nieuwe opleidingen of trainingen; 
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; 
• om te voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. 
 
Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding 
verstrekken aan uw werkgever. Wij verstrekken uw gegevens in principe niet aan andere derden, tenzij u 
daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan ons of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 
 
3. Delen van uw gegevens 
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de 
verwerking op zich zullen nemen. 
 
4. Verwerkers 
Wij gebruiken een externe dienst die voor ons nieuwsbrieven verstuurt. Daarnaast maken wij gebruik van externe 
servers voor de opslag van gegevens. Bovendien gebruiken wij externe e-mailoplossingen en clouddiensten. Ook 
maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG. 
 
5. Cookies: Google Analytics 
Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website 
kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies 
van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet 
gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 26 
maanden bewaard. 
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op 
randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website 
teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. 
De cookies kunt u uitschakelen of verwijderen. Dit doet u via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-
functie van uw browser. Via de website Your Online Choices vindt u meer uitleg.  
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6. Beveiliging en bewaartermijn 
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 
andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past 
bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere logische 
toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL. Wij bewaren uw 
persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat 
voorschrijft. Wij bewaren de persoonsgegevens langer indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding 
geven. 
 
7. Inzage, correctie en verwijdering 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt 
weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw 
gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te 
wijzigen of aan te vullen. 
 
Als u aan ons uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht 
om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze 
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw 
toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 
 
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de 
verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen 
van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen 
uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw 
verzoek aan ons mailen via info@lokaal58.nl. 
 
In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk 
verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere 
dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. 
 
8. Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen. De wijzigingen treden in werking 
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 
 
9. Contact 
De website https://www.lokaal58.nl wordt beheerd door LOKAAL 58. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. 
Onze gegevens zijn: 
LOKAAL 58 B.V. 
KvK: 32135380 
info@lokaal58.nl 
 
Amersfoort, 25 mei 2018 


