Privacyverklaring Dynamic Language Learning

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dynamic
Language Learning vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, gebruikt en beveiligd volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat:
•
•
•
•
•

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dynamic Language Learning is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-03-2019.
Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou
worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een workshop aanvraagt of je aanmeldt voor een opleiding, maken wij voor de
afhandeling van jouw aanvraag gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een
goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Deze gegevens
combineren wij niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Meer daarover lees
je verderop in deze privacyverklaring.
Reclame

Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze
nieuwe producten en diensten.
Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke
gegevens jij daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de
aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Je e-mailadres kan op drie manieren aan de lijst van abonnees worden toegevoegd:
•
•
•

Door het overgaan van TPRS Academy in Dynamic Language Learning is de abonneelijst van
TPRS ACademy eveneens overgegaan naar Dynamic Language Learning. Je hebt hiervan
bericht ontvangen en hebt ervoor kunnen kiezen je af te melden.
Doordat je je hebt ingeschreven voor en hebt deelgenomen aan een cursus of module met
open inschrijving.
In alle overige gevallen nemen we jouw e-mailadres alleen op nadat jij daarvoor expliciet
toestemming hebt gegeven.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt dan direct uit
ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van
Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen
worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze
gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het
privacybeleid van Mailchimp vind je hier.
Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte
afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten jouw persoonsgegevens. Controleer het privacybeleid van deze diensten wanneer je wilt
weten hoe zij met jouw gegevens omgaan. Wij dragen hier geen verantwoordelijkheid voor.
Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en/of
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op onze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt
weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1
jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw
account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je
hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Meer informatie kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd
kunt doen:
§
§
§

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en
Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet “getrackt’ wilt worden.
Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze
ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Door versleuteling middels een SSLcertificaat zorgen wij voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw
aanvraag af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die
langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Reacties op berichten op de website

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats
van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de cookie- en/of
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde
alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten
inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je voorkomen dat
je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de
afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook
kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door
ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens
niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens

Dynamic Language Learning V.O.F.
Molengouw 36
1151 CJ Broek in Waterland
info@dynamiclanguagelearning.com
+31 6 1232 9694

