Privacyverklaring van Marts Academy
Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft
een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In de academie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor
het financieel afhandelen van de opleidingskosten en aanschaf van producten, voor het verzenden
van de Nieuwsbrief Marts Coaching en voor het eventueel verwijzen van cliënten naar u toe.
Wat zijn de plichten van het Marts Academy?
Marts Academy is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
die in de academie plaatsvindt.
Welke gegevens verzamelen we van u?
• NAW gegevens
• Telefoonnummer, e-mailadres
• De gegevens worden bewaard in een boekhoudsysteem, dat op een veilige computer in
Nederland is opgeslagen
Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?
• Uitschrijven van facturen, verzorgen van communicatie en verzenden van Nieuwsbrieven
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of e-mail kenbaar maken aan
dhr. M. Stempher, eigenaar van Marts Academy.
Worden gegevens aan derden verstrekt?
Als docent heb ik de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in,
dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw toestemming nodig heb (en dus
eerst zal vragen).
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.
Martin Stempher, MSEN / Master ReAttach Therapeut / Mastercoach NLP
(eigenaar van Marts Coaching en Marts Academy)

