PRIVACY- en COOKIESTATEMENT
Inleiding
Water-Works (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten. Wij doen dit om onze
klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen, het verzorgen van cursussen en
workshops voor bedrijven in de maritieme en hulpverleningsector, te bereiken. In dit privacy
statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen.
Hiervoor kunt u contact opnemen via ons contactformulier.
Wie zijn wij?
Wij zijn Water-Works en verzorgen cursussen en workshops voor bedrijven in de maritieme en
hulpverleningsector. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook in het geval we
samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.
Wij zijn statutair gevestigd aan Jaachpaad 5, 9035 GM in Dronrijp.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van (potentiële) klanten die het contactformulier op
de website invullen en/of een cursus/workshop afnemen/bijwonen:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om
persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
•

Dienstverlening

Om een cursus of workshop te geven, verwerken we de persoonsgegevens van cursisten. Ook in
het geval wanneer een cursus of workshop op maat gegeven wordt. In het geval een cursist jonger
dan 16 jaar is, dan verwerken we de persoonsgegevens uitsluitend met toestemming van de ouder
of voogd.
•

Bijzondere gegevens:

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed
mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen
via ons contactformulier.
•
•
•

•
•
•

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u
verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het
ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen.
Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijk) die gegevens dan nog wel
moeten verwerken.
Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of
onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar
indienen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw
persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen
maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:
•
•

Toestemming intrekken: Als u toestemming voor een andere verwerking wilt
intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denkt u dat wij niet
handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat
natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit wil zeggen niet langer dan
noodzakelijke ten behoeve van de wettelijke bewaartermijn en tot maximaal 2 jaar na het
afronden van de cursus/workshop of het eerste contact via het contactformulier/email uw
persoonsgegevens bewaren.
Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke
plicht, sommige voor het uitvoeren van een dienst en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd
belang van Water-Works: het verzorgen van cursussen of workshops voor bedrijven in de
maritieme en hulpverleningsector.
Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde
ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Alfa Accountants (alfa-accountants.nl) voor
onze boekhouding.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de
Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw
toestemming hebben gekregen.
Cookies
Wij gebruiken geen cookies op de website www.water-works.nl
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