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Privacyverklaring CursusBSO
De CursusBSO is verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de VERORDENING (EU) 2016/679
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),
verder AVG

De CursusBSO verzamelt gegevens om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dat kan zijn
omdat dat nodig is om een gesloten overeenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook als
toestemming is gegeven, als aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan, of als het nodig is
om de belangen van de CursusBSO of van de betrokkene te beschermen. In het kader van deze
gronden kan de CursusBSO besluiten om gegevens met derden te delen.

Die gegevens worden geregistreerd en opgeslagen, ook in systemen zoals mail-, boekhoudings- en
opslagsystemen die beheerd worden door anderen. De CursusBSO ziet er op toe dat die
gegevensverwerkers zich ook aan de regels van de AVG houden.

De gegevens die we verzamelen bewaren we zo kort mogelijk. Als we ze niet meer nodig hebben
zullen we ze regelmatig permanent archiveren, waardoor ze niet meer bereikbaar zijn behoudens in
bijzondere gevallen. In het kader van het bewaren van de geschiedenis worden gegevens zoveel
mogelijk geanonimiseerd bewaard. Op grond van de archiefplicht moeten wij financiële gegevens
sowieso 7 jaar bewaren.

Betrokkenen hebben het recht de CursusBSO te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing
van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Betrokkene mag een
gegeven toestemming intrekken en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als de gegevens door de CursusBSO worden verzameld in het kader van een overeenkomst dan zijn
ze noodzakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacyverklaring CursusBSO versie mei 2018
Als de CursusBSO in verband met gewijzigde omstandigheden besluit om gegevens op een andere
manier te verwerken of verstrekken dan bekend was op het moment dat ze verzameld werden zal de
CursusBSO de betrokkene conform de AVG-plicht informeren omtrent die wijziging.

