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PRIVACYVERKLARING Stichting EBC*L The Netherlands 25-05-2018
De Stichting EBC*L The Netherlands (verder te noemen EBC*L Nederland) is verantwoordelijk voor de
verspreiding en waarborging van de kwaliteit van het European Business Competence* Licence certificaat
(EBC*L) in Nederland, de Nederlandse Antillen en Vlaanderen. Wij doen dit via scholing en examinering. Het
certificaat toont aan dat de houder van het certificaat over de praktijk-relevante kennis beschikt. Deze kennis
biedt betere kansen voor bedrijf, (intern) ondernemerschap en carrière.
De missie van EBC*L Nederland is: Ondernemerschap en ondernemend gedrag bij (jonge) mensen stimuleren
en ontwikkelen door verspreiden van competenties via scholing! Integriteit is een belangrijke
randvoorwaarde voor geloofwaardig ondernemerschap. Het verantwoord en integer omgaan met
privacygegevens hoort daarbij. EBC*L vindt het niet alleen op basis van wettelijke gronden belangrijk om dit
goed te regelen. Met deze privacy verklaring maken wij kenbaar hoe we uw privacy hebben geborgd
overeenkomstig de privacywet, welke 25 mei 2018 is ingegaan.
1.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze diensten zijnde: examens, cursussen of je aanmeldt
voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact
opneemt met EBC*L Nederland of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou
verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van EBC*L Nederland.
2.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

We verwerken de volgende gegevens: je registratiegegevens, dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te
vullen bij registratie voor één van onze diensten zoals met zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie,
naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd
willen we graag je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van informatie over onze diensten en
ontwikkelingen bij EBC*L Nederland en/of EBC*L International.
3.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

We verwerken je persoonsgegevens:
•

•
•
•
•
•

•

Op basis van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou
gekozen producten, diensten of informatie te leveren. Zoals voor verkrijgen, opmaak en archiveren van
verkregen certificaten en voor registreren van het volgen van een EBC*L-cursus en voor de het
inschrijven/aanmelden van een EBC*L examen.
als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
om je aanbiedingen te doen van diensten en producten van EBC*L Nederland, mits je hiertoe expliciet
toestemming hebt gegeven;
Foto -en videomateriaal voor gebruik van PR-doeleinden EBC*L mits met jouw expliciete toestemming;
om de producten en diensten van EBC*L Nederland te verbeteren en beter te doen afstemmen op je
gebruik dan wel je interesses. Dit op basis van procedures van ons kwaliteitssysteem; het vastleggen van
kwaliteitsregistraties n.a.v. klachten en verbeterprocedures.
om te voldoen aan een wettelijke verplichting

EBC*L Nederland gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt
verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor
andere doeleinden.
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4.

WANNEER VERSTREKKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

EBC*L Nederland verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:
•
•

voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening voor certificering en cursussen;
als EBC*L Nederland op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te
verstrekken.

5. HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN
Indien je via de website of andere diensten of producten van EBC*L Nederland terecht komt op de website van
een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. EBC*L Nederland
controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de
content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar EBC*L Nederland naar linkt. EBC*L
Nederland adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen
van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.
6.

HOE KUN JE JE TOESTEMMING INTREKKEN

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten
meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die in de email hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar office@ebcl.nl. We zullen binnen een
periode van 1 week na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.
7.

WAT ZIJN JE RECHTEN

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je
persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je
gegevens. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerk verwerkt, dan kun je via Email een inzageverzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 5 dagen na ontvangst. Je kunt je
persoonsgegevens die EBC*L Nederland heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een
verzoek te sturen naar: office@ebcl.nl . EBC*L Nederland kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je
verzoeken tot inzage of wijziging indient. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop EBC*L Nederland
omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
8.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS

EBC*L Nederland bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn
genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
9.

HOE GAAN WE OM MET COOKIES EN BEVEILIGING VAN ONZE SYSTEMEN.

EBC*L Nederland maakt op haar websites gebruik van cookies en voor de beveiliging is een doorlopend
contract met een erkend bedrijf voor de beveiliging van het systeem.
10. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
EBC*L Nederland heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen
worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.ebcl.nl. Verder zullen we je als
gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen.
TENSLOTTE
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met
office@ebcl.nl.nl
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