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1. Inleiding 

a. dit is de Privacyverklaring van Trainingsbureau 1812, gevestigd in Rijswijk en ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71288856. 

b. Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden, maar wordt door 

de Betrokkene expliciet geaccordeerd. Onder Betrokkene wordt verstaan: de natuurlijke 

persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft; ook wel aangeduid als 

Opdrachtgever. 

c. Door akkoord te geven op deze Privacyverklaring geeft Betrokkene toestemming voor de 

verwerking van zijn persoonsgegevens door de Opdrachtnemer en derden zoals beschreven 

in deze Privacyverklaring.  

 

 

2. Persoonsgegevens Betrokkene 

a. Deze alinea ziet op de verwerking van persoonsgegevens van de Betrokkene. 

b. Bij het aangaan van een overeenkomst (Opdrachtbevestiging) tussen Betrokkene en 

Opdrachtnemer worden de gegevens van de Betrokkene opgevraagd. Het gaat om de 

volgende gegevens:  

a. Voornaam + Achternaam; 

b. Adres, postcode, woonplaats; 

c. Telefoonnummer; 

d. E-mail adres; 
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3. Verwerking Persoonsgegevens 

a. De gegevens van Betrokkene worden gebruikt voor het verzenden van de factuur alsmede de 

benodigde  informatievoorziening/ communicatie tussen Betrokkene en de Opdrachtnemer. 

b. De door Betrokkene verstrekte gegevens worden uitsluitend door Opdrachtnemer verzameld 

en bewaard voor de hiervoor aangegeven doeleinden en om de verplichtingen uit de 

Overeenkomst na te komen.  

c. De door Betrokkene verstrekte gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat 

uitsluitend toegankelijk is voor Opdrachtnemer. 

 

 

4. Bewaartermijn en verwijderen 

a. De gegevens van Betrokkene worden bewaard zolang als de Opdrachtbevestiging aangeeft of 

zolang als Betrokkene een traject volgt bij de Opdrachtnemer of voor de duur die daarvoor 

wettelijk door de belastingdienst wordt gesteld.  

b. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Indien gewenst kan de Betrokkene daarvan 

een bevestiging ontvangen.  

 

 

5. Inzage en wijziging 

a. De Betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens die hij 

zelf heeft verstrekt kan hij opvragen bij de Opdrachtnemer (zie onder Verwerking, 3) 

b. De Betrokkene kan zijn persoonsgegevens corrigeren of wijzigen. Dit kan door het sturen van 

een e-mail naar de Opdrachtnemer onder vermelding van ‘wijziging persoonsgegevens’. De 

Opdrachtnemer draagt zo snel mogelijk na ontvangst zorg voor de aangegeven wijziging en 

stuurt daarvan een bevestiging aan de Betrokkene.  

 

 

6. Social Media | gebruik foto’s  

a. De Opdrachtnemer maakt gebruik van zowel een website als een openbare facebook pagina 

als een Instagram account.  

b. Voor het verwezenlijken van onder andere promotionele activiteiten van de Opdrachtnemer, 

acquisitie, als ook het aankondigen van events kunnen tijdens (groeps)trainingen of events, 

foto’s worden gemaakt. Door accordering van deze Privacyverklaring geeft Betrokkene 

toestemming voor het gebruik van zijn foto’s op voornoemde social media. 

c. Indien Betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik als hiervoor omschreven, kan hij 

dat aangeven door het sturen van een e-mail aan de Opdrachtnemer onder vermelding van 

‘geen toestemming foto’s op social media’. 

 

 

7. Cookies of vergelijkbare technieken 

Trainingsbureau 1812 gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken 

op uw privacy. De volgende maatregelen zijn hiervoor getroffen: 

1) Verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google 

2) IP-adres geanonimiseerd in Google Analytics 

3) Gegevens delen met Google uitgezet 

4) Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet 

5) Bewaarperiode data Google Analytics ingesteld op 26 maanden 
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8. Tot slot 

Mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Betrokkene wordt daarom 

geadviseerd altijd de website te bezoeken voor de laatste versie van de Privacyverklaring.  

 

Voor alle vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kan Betrokkene terecht bij 

Trainingsbureau 1812 via info@trainingsbureau 1812.nl 

 

 

Trainingsbureau 1812 

Marischka Scheltus 

 

Leliestraat 2 

2282 PK Rijswijk 

 

T: 0614176181 

E: info@trainingsbureau1812.nl 


