Pricacyverklaring Kenniscentrum Glas
Kenniscentrum Glas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
In algemene zin geldt dat Kenniscentrum Glas persoonsgegevens verwerkt om de levering van onze
producten en diensten mogelijk te maken. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen
scholing en overige activiteiten.
1) Scholing
Wanneer u of uw werkgever zich aanmeldt voor scholing (cursus, training, workshop etc.) vragen wij
persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig om de scholingsactiviteiten goed uit te kunnen voeren.
Van de werkgever of vertegenwoordiger daarvan zijn dit (naast de bedrijfsgegevens): voorletters,
achternaam, geslacht, functie, emailadres en telefoonnummer.
Van de deelnemer zijn dit: achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum en -plaats, functie en
eventueel relevante vooropleidingen. Bij de uitvoering van de desbetreffende scholing hoort een
registratie van aanwezigheid en (indien van toepassing) registratie van de resultaten.
Bij de uitvoering van bepaalde cursussen/trainingen werkt Kenniscentrum Glas samen met partners
en exameninstituten. Zij werken ook met een privacyverklaring en volgens de wettelijke regelgeving.
2) Overige activiteiten
Voor de overige activiteiten worden naast bedrijfsgegevens (maximaal) de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
- voorletters en achternaam
- emailadres
- telefoonnummer

Hoe gaan wij om met deze persoonsgegevens?
Alle persoonsgegeven worden opgeslagen in eigen software of generieke software beiden op
beveiligde servers. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt
de gegevens te verwijderen of zolang als dit noodzakelijk is dan wel zo lang als wettelijk verplicht is.
Kenniscentrum Glas deelt uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming
hiervoor. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door
Kenniscentrum Glas mogelijk te maken.
Door deelname aan activiteiten van Kenniscentrum Glas verleent u toestemming om gemaakte
beelden te gebruiken voor de website of nieuwsbrief. U kunt op het door Kenniscentrum Glas
gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen. U behoudt ten allen tijden het recht op
verwijdering van beeldmateriaal waarop u te zien bent, u kunt dan contact met ons daarover
opnemen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u
inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt of indien u de door ons
verwerkte persoonsgegevens wil laten corrigeren dan wel laten verwijderen kunt u hiervoor uw
verzoek sturen aan info@kenniscentrumglas.nl. Wij streven er naar om uiterlijk binnen 4 weken op
uw verzoek of correctie te reageren.

Als u ons hebt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij dit zo snel mogelijk doen
tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om deze gegevens toch te bewaren dan wel indien er
andere zwaarwegende redenen zijn op grond waarvan wij uw gegevens niet (direct) kunnen
verwijderen.

Nieuwsbrief
Kenniscentrum Glas verstuurt regelmatig een nieuwsbrief over activiteiten, nieuwe cursussen/
workshops etc. Hiervoor worden uw e-mail adres, uw naam en het bedrijf waarvoor u werkt
vastgelegd in ons mailingsysteem. Wilt u zich hiervoor afmelden kunt u een mail sturen aan
info@kenniscentrumglas.nl of onderaan de nieuwsbrief via de link afmelden.

Kenniscentrum Glas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neemt u dan contact
met ons op, bij voorkeur per email info@kenniscentrumglas.nl

