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Privacyverklaring i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens (Wbp)
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. de workshops en trainingen waar u aan deelneemt
- ADISAT verwerkt voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de activiteit(en)
van ADISAT waaraan u deelneemt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We verwerken geen bijzondere of
gevoelige persoonsgegevens.
- De gegevens gebruiken wij voor het sturen van praktische informatie van de activiteit waar u aan
deelneemt, eventuele wijzigingen en/of annuleringen en de afhandeling van betalingen. Tevens gebruiken
wij uw email-adres voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft
gegeven).
- U kunt via de website of via info@adisat.nl toestemming geven dat wij u onze nieuwsbrief toesturen.
Indien u dat doet, dan verzamelen we uw gegevens (naam, eventueel organisatie en email-adres). U kunt
te allen tijde uw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken door de speciale
hiervoor bestemde link op de nieuwbrief of te mailen naar info@adisat.nl vanaf het email-adres waarop u
de nieuwsbrief ontvangt. Uw afmelding via de nieuwsbrief geschiedt direct. Via de mail binnen 2 weken.
- U kunt zich via onze website (of als reactie op een uitnodiging, of nieuwsbrief) aanmelden voor een
activiteit. Afhankelijk van het soort activiteit hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om deze
activiteit te kunnen organiseren. We verzamelen uw naam en emailadres en indien nodig andere
gegevens die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn.
Persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. individuele trainingen of coaching door ADISAT
- Naast de gegevens die bovenstaand zijn vermeld houdt ADISAT een persoonlijk dossier bij van het traject
dat uw volgt. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en zijn voor derden niet leesbaar. Tevens
wordt dit dossier niet aan derden verstrekt. U bent de enige buiten ADISAT die recht heeft op inzicht in dit
dossier. Het dossier wordt vijftien jaar bewaart, zoals de wet heeft voorgeschreven.
Algemeen
- ADISAT verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden.
- ADISAT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om de privacy
van uw gegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adisat.nl.
- Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met
ADISAT via info@adisat.nl.
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