PRIVACY POLICY
De onderstaande privacy policy is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en
overeenkomsten met Carrière Center.
Gevestigd tot en met 31-12-2018 te Zuidvliet 162, 8921 BN te Leeuwarden.
Vanaf 02-01-2019 is Carrière Center gevestigd aan de Planetenlaan 2 , 8938 AL te Leeuwarden.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze policy kunt u contact opnemen met directeur Angela
Drost via het mail adres: info@carriere-center.nl .
Carrière-Center respecteert de privacy van een ieder wie persoonsgegevens door haar worden
verzameld. Carrière-Center draagt de hoogste zorg voor de omgang met deze persoonsgegevens.
Door de invoer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) spant Carrière-Center
zich in om de geldende wettelijke regelgeving na te leven.
Indien er aanpassingen zijn in de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving behoudt CarrièreCenter zich het recht om deze privacy policy aan te passen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Carrière-Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten/producten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Carrière-Center verwerkt (uw) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten/producten.
Tevens verwerken wij ook persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn:
-

Voor- en achternaam;
Geboortedatum + geboorteplaats;
Adresgegevens;
Geslacht;
Telefoonnummer;
E-mail adres;
Betalingsgegevens (IBAN);
Eventueel relevante informatie over opleidingsverleden;

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Carrière-Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Gegevens voor de aanmelding bij het CBR;
- Het aanmaken van certificaten / pasjes;
- Identiteit controleren tijdens het maken van een examen;
- Voor de VCA examens zijn uw gegevens nodig voor het Centraal Diploma Register;
- Het verzenden van onze *nieuwsbrief;
- Om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen versturen/leveren;
- U te kunnen bellen/mailen voor feedback op onze e-learning modules;
- U te informeren over eventuele aanpassingen in de cursus (locatie, tijd);
- Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van onze website.

*Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich altijd onderaan de nieuwsbrief
uitschrijven. Ook kan dit door een e-mail te sturen naar info@carriere-center.nl, vergeet in de mail
dan niet het e-mail adres aan te geven welke uitgeschreven dient te worden.
Persoonsgegevens bewaart Carrière Center niet langer dan strikt nodig is.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande persoonsgegevens;
NAW gegevens: 10 kalenderjaren na registratie van de gegevens.
Contactgegevens: 10 kalenderjaren na registratie van de gegevens.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Carrière Center heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16
jaar. Dit geldt ook voor de website van Carrière Center.
Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carriere-center.nl dan verwijderen wij
deze informatie.
Op bovenstaande is artikel 17 AVG van toepassing. Wij zullen ieder verzoek tot vergetelheid serieus
nemen en indien nodig, actie op ondernemen.

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Bij het verzenden van formulieren wordt het IP-adres genoteerd. Dit om te voorkomen om eventueel
misbruik te voorkomen en/of het onrechte gebruik van persoonsgegevens te achterhalen.
Op onze website zijn er bepaalde delen waar om persoonsgegevens worden gevraagd. Dit is
noodzakelijk voor een aanmelding / contactformulier welke u zelf aanvraagt. Deze informatie zal
door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard als naar
de aard van het formulier en de inhoud van uw contactformulier/e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.

GOOGLE ANALYTICS
Carrière Center maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt
en hoe effectief onze advertenties bij google zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie wat hierdoor
verzameld is wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om eventueel
rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om een verslag van effectiviteit van
bijvoorbeeld campagnes te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.
Voor vragen over Google Analytics verwijzen wij u door naar het privacy beleid van Google en het
specifieke privacy beleid van Google Analytics.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw
computer/tablet/smartphone wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen
worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Een cookie heeft als doel om voor u al gebruiker de volgende keer tijd en moeite te besparen. Als u
bij ons op de website bijvoorbeeld een cursus boekt en later nogmaals een cursus wilt boeken dan
weet onze website door deze cookie uw gegevens. Dan worden uw gegevens weer opgehaald
waardoor u eenvoudig de opleiding kan boeken. Ook kan deze cookie de website laten zien door de u
gekozen manier (bijvoorbeeld een andere taal).
Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken voor onze website, maar
dan ook bevatten deze cookies geen persoonlijke informatie.
U als gebruiker van onze website heeft de keuze of u deze cookies wel of niet accepteert. Bij de
meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt bij de instellingen van uw
browser wijzigingen doorvoeren dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd en u altijd een
melding krijgt van een cookie bij bezoek aan (onze) website.
Onze internetpagina is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die links
hebben op onze website.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u te sturen. U heet het recht om persoonsgegevens in te zien, te verwijderen
of te corrigeren. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Een verzoek tot verwijdering, correctie, inzage, overdragen van gegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
info@carriere-center.nl.
Wij vragen u vriendelijk om met dit verzoek uw identiteitsbewijs mee te sturen. U dient uw
paspoortnummer, BSN nummer en de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs
zwart/onleesbaar te maken. Dit is ter bevestiging van uw privacy.
Carrière-Center draagt de hoogste zorg voor de beveiliging van (uw) persoonsgegevens. Wij nemen
passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies e.d. tegen te gaan.
Heeft u de indruk dat (uw) gegevens niet goed beveilig zijn? Neem dan contact met info@carrierecenter.nl op.

Contactgegevens
Tot 31-12-2018
Zuidvliet 162
8921 BN te Leeuwarden
info@carriere-center.nl

vanaf 02-01-2019
Planetenlaan 2
8938 AL te Leeuwarden
info@carriere-center.nl

088 160 1000

088 0333 400

