Privacystatement Westhaghe Training & Advies
Dit is het privacystatement van Westhaghe Training & Advies. Wij gaan zorgvuldig om met
persoonsgegevens en willen hier zo transparant mogelijk in zijn. Je hebt te allen tijde het recht om je
eigen gegevens in te zien, wijzigen of verwijderen.
Verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens
Westhaghe Training & Advies is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij
bepalen de doeleinden en de verwerking van je persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor het
naleven van de regelgeving hierover. Westhaghe Training & Advies is gevestigd aan de Kingsfordweg
151, 15e etage, 1043 GR Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 65788303.
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens
Indien jij je inschrijft voor een training of meerdere trainingen vragen wij om je (zakelijke)
contactinformatie: voor-en achternaam, email adres, factuuradres en telefoonnummer. Wij vragen
en verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Wanneer je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, je aanmeldt voor een
training, gebruik maakt van de chat of telefonisch contact opneemt met ons dan registreren wij je
persoonsgegevens:
• om contact op te kunnen nemen met je;
• om informatie of een offerte te kunnen toesturen;
• om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de
wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens:
• na het verkrijgen van toestemming van betrokkenen;
• in het tot stand komen van een overeenkomst;
• om de wet na te leven (boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen e.d.)
Website en Cookies
Wanneer je onze website bezoekt zullen de bezoekgegevens worden bijgehouden. Wij verzamelen
de bezoekgegeven om onze website te optimaliseren. Wij maken gebruik van cookies bij het
aanbieden van diensten. Zo herkennen wij jou als bezoeker wanneer je weer terugkeert op onze
website en kunnen we je optimaal van dienst zijn. Uiteraard je het accepteren van de cookies
weigeren. Dit zal geen gevolg hebben voor het gebruik van de website.
Doorgeven van persoonsgegevens
Wij wisselen alleen persoonsgegevens uit met anderen indien dit noodzakelijk is om een training te
volgen of om inhoudelijke zaken af te stemmen met één van onze trainers. Dit zal alleen gaan om
bedrijfsnaam, voor-en achternaam en indien mogelijk een telefoonnummer. Als je deelneemt aan
een training in ons open rooster zal je naam worden doorgegeven aan onze andere locaties,
eventueel een partnerlocatie. Westhaghe Training & Advies zal je persoonsgegevens niet verkopen of
delen met anderen zonder jouw toestemming.
Beveiliging
Wij beveiligen je persoonlijke gegevens door middel van technische en administratieve
maatregelingen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
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Bewaren van persoonsgegevens
Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het verwezenlijken van de doeleinden
waarvoor de gegevens worden verwerkt. Heb je verder nog vragen en/of opmerkingen naar
aanleiding van dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met ons via
privacy@westhaghe.com. Binnen 3 werkdagen ontvang je een reactie van ons.
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