St. Odiliënberg, mei 2017
Beste Cursisten, Beste Klanten,
De uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, één persoonsgegevensbeschermingswet
voor de hele Europese Unie, verplicht ons vóór 25 mei a.s. onze privacy policy aan klanten en cursisten van
Assist Inhome / Assist @home bekent te maken en duidelijk uit te leggen.
Na het bekijken van de wettelijk doelstelling ben ik tot het navolgende informatiedocument gekomen.
Middels dit document stel ik jullie op de hoogte hoe wordt om gegaan met de verwerking van de
persoonsgegevens van relaties, klanten en cursisten.
Dit document is reeds of wordt steeds tijdens de cursussen met u besproken.
Privacy policy “Assist Inhome”
Om u, als klant of deelnemer aan onze cursussen, duidelijk te maken hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan, geven wij e.e.a. weer in deze privacyverklaring.
Assist Inhome Seniorencursussen in St. Odiliënberg kan persoonsgegevens van u verwerken in het
klantenbestand, omdat u zich als klant of deelnemer aan Seniorencursussen heeft aangemeld en
omdat u deze persoonsgegevens zelf bij het aanmelden verstrekt heeft.

Assist Inhome, Seniorencursussen in St. Odiliënberg, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
De “gewone persoonsgegevens”. Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens met postcode en
huisnummer, uw woonplaats en land, uw telefoonnummer en uw E-mailadres (NAWTE)
De “bijzonder persoonsgegevens”. Deze worden door Assist Inhome niet geregistreerd.

Waarvoor heeft Assist Inhome St. Odiliënberg uw gegeven nodig?
Assist Inhome, St. Odiliënberg verwerkt uw persoonsgegevens om u als klant of deelnemer, per brief,
E-mail of telefonisch op de hoogte te houden van de activiteiten o.a. onze cursussen waaraan u deel
neemt. En om de nodige cursusoefeningen te kunnen doen.

Hoe lang bewaren wij als Assist Inhome St. Odiliënberg uw gegevens?
Assist Inhome, St. Odiliënberg bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u uw deelname aan
onze cursussen opzegt en/of als klant afmeld. De financiële gegevens bewaren wij conform wettelijke
richtlijnen zeven jaar.

Het delen van uw gegevens aan anderen.
Assist Inhome, St. Odiliënberg verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, alleen als dit wettelijk
vereist zou zijn.

Inzage en/of correctie van uw gegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. U kunt een verzoek tot
inzage en of correctie of sturen naar assist.inhome@assistinhome.nl
Assist Inhome St. Odiliënberg zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.
Assist Inhome St. Odiliënberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden verwerkt in verschillende
computerbestanden. Deze bestanden zijn beveiligd met minimaal 1 (één) password.

Website.
www.assistinhome.nl is de website van Assist Inhome, St. Odiliënberg. Deze website vermeld geen
NAWTE gegevens van u, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De website van maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.

Wie kunnen uw gegevens inzien?
Indien dit functioneel noodzakelijk is, kan de navolgende persoon de vastgelegde persoonsgegevens
vertrouwelijk inzien: Hub G. Verhees, Directeur-eigenaar en cursusleider van Assist Inhome.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Assist inhome, St. Odiliënberg verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via E-mail: hubg.verhees@assistinhome.nl

Onze contactgegevens zijn:
Postadres
: Johan Frisolaan 2, 6077 CC St. Odiliënberg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12050245
Telefoon
: mobiel 06 3047 6724

