Privacyverklaring
De Akademie voor Massage en Beweging respecteert je privacy en houdt zich
aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie.
Welke gegevens verwerkt de Akademie voor Massage en Beweging?
We verwerken de persoonsgegevens die we via je aanmelding of inschrijving
ontvangen. Hierbij gaat het om een inschrijving voor de vakopleiding, een
workshop, aanmelding voor de nieuwsbrief. Het gaat om de volgende
persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
betalingsgegevens en overige informatie die je aan ons verstrekt.
Tijdens de opleiding verzamelen en verwerken we ook gegevens als:
•
•
•

Aanwezigheid;
Studieresultaten (cijfers, evaluaties, etc.);
Huiswerkopdrachten.

We gebruiken je gegevens voor:
•
•
•
•
•
•

Verzorging van je gekozen leertraject;
De registratie en administratieve verwerking van je deelname aan een
workshops en/ of evenementen als open dagen;
Administratieve verwerking bij aanmelding als proefpersoon voor
studenten;
Informeren over activiteiten van de Akademie, dat kan ook via de
nieuwsbrief zijn;
Beantwoording van vragen;
Het voldoen aan accreditatie-eisen en wet- en regelgeving.

De AVG verplicht de Akademie voor Massage en Beweging om de verwerking van
persoonsgegevens bij te houden in een register. In het verwerkingsregister staat
welke persoonsgegevens we gebruiken met welk doel. Dit document is
beschikbaar en op te vragen bij het secretariaat.
Beveiliging en bewaartermijn
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig voor de eerder genoemde
doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Je persoonsgegevens zijn
beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de
huidige gebruikelijke technieken.

We bewaren de persoonsgegevens langer indien er omstandigheden zijn die
daartoe leiden. We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken.

Inzage, correctie of verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen naar
secretariaat@akademie.nl.
Dien je een verzoek tot verwijdering in dan zullen we je persoonsgegevens zo
spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende
persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich
tegen verwijdering verzetten.
Wijzigingen
De privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden. De actuele versie staat
online: https://www.akademie.nl/privacyverklaring.pdf.

