
PRIVACYVERKLARING 

Van der Veeken & De Bruijn Trainingen BV (hierna te noemen VBT),  
gevestigd aan Aert van Neslaan 17 2341 HG Oegstgeest,  
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-
verklaring. 

1. Contactgegevens:

http://www.vbtrainingen.nl Aert van Neslaan 17 2341 HG Oegstgeest 071 5152123

Functionaris Gegevensbescherming van VBT is mevrouw E. Jongmans, te bereiken via info@vbtrainin-
gen.nl.


2. Persoonsgegevens die wij verwerken 
VBT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u (in opdracht van uw werkgever) gebruik maakt van onze 
diensten en die u zelf aan ons of via uw werkgever heeft verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

	 Voor- en achternaam

	 Geslacht

	 Adresgegevens

	 Telefoonnummer

	 E-mailadres. 

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor specifieke 
doeleinden.


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
VBT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten

- Om u uit te nodigen voor onze cursussen of begeleidingsgesprekken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of 
om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


4. Delen van persoonsgegevens met derden 
Alleen gegevens over bijzonderheden, die te maken hebben met verblijf, dieet en/of nadere wensen worden 
gedeeld met hotelaccomodatie, alsmede de naam en voorletters van iedere deelnemer.

Voor aanvang van de cursus krijgen deelnemers een lijst met achternamen van mededeelnemers. De ver-
werking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te 
beschermen.


5. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 


6. Geautomatiseerde besluitvorming 
VBT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevol-
gen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerpro-
gramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van VBT tussen zit. 




7. Gebruik computersysteem 
VBT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Mac OS, virus- en spywarebescherming, 
firewall en beveiliging met wachtwoord.

We maken geen gebruik van een intern netwerk, maar met stand-alone computers. Niets wordt in the cloud 
bewaard.

De computers zijn/worden geupdated met de laatst uitgekomen versie van het besturingssysteem.

De reden om voor dit Apple-systeem te kiezen is veiligheid: de kans op inbraak is kleiner dan Windowssys-
temen.

De medewerkers zijn zeer allert op fishing emails. 


8. Sociale media 
VBT maakt geen gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en Instagram enzovoorts.

VBT verzoekt deelnemers uitdrukkelijk geen gegevens, als foto’s, films, waarop personen herkenbaar zijn en 
andere bijzonderheden te plaatsen en te delen op sociale media of mondeling met derden, tenzij er schrifte-
lijke toestemming is verkregen van de betrokkenen.


9. Bewaartijd persoonsgegevens 
VBT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig 
hebben voor onze belastingaangifte.

VBT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. Voor administratieve verwerking is de bewaartijd 24 maanden na het eind van 
het jaar, waarin de cursus heeft plaats gevonden.

De bewaartermijn voor de Belastingdienst bedraagt 7 jaar. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.


10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
VBT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgesla-
gen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de techni-
sche werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet-
browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijde-
ren.


11. Gegevens door u inzien, aanpassen of verwijderen 
Niet van toepassing, omdat er geen gegevens online worden bewaard.


12. Slot statement 
VBT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoe-
ring van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VBT blijft verantwoordelijk voor deze verwer-
kingen.


Deze verklaring is opgezet naar initiatiefmodel van  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en Veiligheid 
Platform voor de InformatieSamenleving


