
 

 

Privacy beleid cursussen 

 

Dit privacy beleid informeert u over de persoonsgegevens die van cursisten worden verwerkt, waarom deze 

worden verwerkt, en wat ermee wordt gedaan. Achter de Muur gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt 

ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

 In het kort komt dit privacy beleid erop neer dat persoonsgegevens:  

 

• alleen gebruikt worden voor doelen die met u zijn overeengekomen  

• niet met anderen zullen worden gedeeld  

• zorgvuldig worden beveiligd en opgeslagen.  

 

Doeleinden  

Achter de Muur verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. 

Deze doeleinden betreffen: 

 

• Gebruik van diensten  

Wanneer u een cursus wilt volgen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens 

zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Achter de Muur  bewaard conform de 

wettelijke bewaarplicht.  

• Communicatie   

Wanneer u via de aanmeld-pagina op www.cursusachterdemuur.nl,  via het inschrijfformulier, via email 

of telefonisch, informatie verstrekt of een vraag stelt, worden deze gegevens bewaard in ons archief. 

Deze gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaarplicht, of zolang als redelijkerwijs 

noodzakelijk is om uw verzoek af te handelen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de 

desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken 

te beantwoorden.  

Gegevens  

De gegevens van cursisten die worden verwerkt betreffen:  

Contactgegevens: NAW, telefoonnummer, emailadres. 

Gegevens t.b.v. administratie en betalingen.  

Gegevens t.b.v. registraties en accreditering: beroep, registratienummers: BIG en lidmaatschap 

beroepsvereniging, toetsresultaten en aanwezigheidsregistratie.  

 

Derden  

Achter de Muur maakt gebruik van derden bij de uitvoering van diensten en activiteiten (bijv. onze boekhouding,  

en webhosting, accreditatie-aanvragen en verwerkingen PE-online). Indien deze derden daarbij toegang hebben 

tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden 

beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen enkel geval verkoopt  Achter de Muur 

uw persoonsgegevens aan derden.  

 

  

http://www.cursusachterdemuur.nl/


 
 

 

Beveiliging  

Achter de Muur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verstrekte 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.  De wettelijke  verplichtingen om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren worden in acht genomen.  

 

Website bezoek  

Bij bezoek aan de website www.cursusachterdemuur.nl worden geen technische kenmerken van uw bezoek 

vastgelegd. 

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens  

U heeft het recht om Achter de Muur te vragen welke persoonsgegevens er van u in de gegevensbestanden zijn 

opgeslagen. Wanneer deze naar uw mening niet (meer) juist of volledig zijn, kunt een verzoek indienen om deze 

gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen worden zo snel mogelijk 

behandeld. Indien het verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd wordt gemotiveerd toegelicht waarom dat het 

geval is.  

 

Veranderingen  

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de site 

www.cursusachterdemuur.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot 

wijzigingen in dit privacy beleid.  

 

Geanonimiseerde casuïstiek   

De cursisten wordt verzocht, waar relevant, enkel geanonimiseerde casuïstiek in te brengen. Er worden geen 

patiëntgegevens rond cursussen opgeslagen.   

 

Uitzonderingen  

Persoonsgegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld  aan derden indien Achter de Muur daartoe op 

grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.  

 

Vragen 

Wanneer u vragen over het privacy beleid, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw 

persoonsgegevens wordt omgaan, dan kunt u een brief sturen aan: Achter de Muur, t.a.v. N.H.P. Verwegen, 

Bethlehemstraat 19, 6041 EB Roermond. 
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