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PRIVACY

PRIVACYVERKLARING

Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken,
welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.
Client Excellence verzorgt premium salestrainingen in Nederland.
U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw
persoonsgegevens door Client Excellence mail ons dan via info@sjoerdvandespijker.com
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Cookies
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies.
We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren.
Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoons of bedrijfsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat u zelf contact
met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u
offerte aanvraagt of een brochure via de website download.
Mogen we uw gegevens verwerken?
Als bedrijf mogen we alleen gegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat.
Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij gegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk
is om onze taak uit te oefenen om goede trainingen en opleidingen te verzorgen waar u
persoonlijk of uw bedrijf door floreert.
Dit is een taak van algemeen belang (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG).
Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van
de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan een wettelijke
verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).
U kunt uw toestemming om uw gegevens op te slaan op ieder moment intrekken. Vanaf dat
moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij
verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit
volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij bewaren uw gegevens niet
langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke gegevens wij van u
verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige
gevallen vragen om uw gegevens te wissen. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking
van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een
privacyklacht bij ons melden.
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