Privacybeleid van Straining
Persoonsgegevens
Straining verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens gaat u een relatie met Straining aan,
waarbij wij uw privacy respecteren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een
wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
stelt.
In overeenstemming met deze wet worden hieronder de doeleinden voor de verwerking van
uw persoonsgegevens beschreven, aangegeven wie de gegevens verwerkt met welk
systeem en hoe het beveiligd wordt. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor de
bezoekers van onze websites.
Straining streeft ernaar alleen persoonsgegevens van u te verwerken die vereist, relevant en
niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij streven
ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met
anonieme gegevens kan worden gerealiseerd.
Indien het persoonsgegevens betreft van personen jonger dan 16 jaar, dan is de
ouder/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het verstrekken
van de juiste gegevens en dient deze toestemming te geven voor de verwerking van de
gegevens.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens kunnen voor zover van toepassing op uw situatie
voor de volgende doeleinden gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•

Certificering, examinering, hercertificering.
Uw identiteit en recht op diploma/certificaat te kunnen verifiëren.
Uw aankooptransactie te verwerken.
Uw abonnement te beheren.
Onze diensten te factureren.
U desgewenst van informatie te voorzien.
Onze wettelijke (belasting)plichten te vervullen

De verwerker van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Straining zal
uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor nadrukkelijk
toestemming heeft gegeven; dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten
overeenkomst; of deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.
De beveiliging van persoonsgegevens

Straining doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor zijn
de technische, organisatorische en contractuele beveiligingsmaatregelen genomen die op dit
moment logisch zijn.
Wijzigingen, verwijdering en Recht van verzet
U heeft de mogelijkheid om met redelijke tussenpozen de overige gegevens op te vragen, in
te zien en indien nodig een verzoek te doen tot wijziging via info@straining.nl.
Straining kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Straining
voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden
verlangd. Straining zal binnen 4 weken reageren
U heeft het recht van verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden die
geen betrekking hebben op de diploma’s en/of (deel)certificaten.
Wanneer u via Straining een Rode Kruis training volgt of gaat volgen, ontvangt u per e-mail
de toegangscodes tot hun online registratiesysteem waarin u zelf uw gegevens kunt
wijzigen. Kijk op https://www.rodekruis.nl/ehbo/ hoe zij omgaan met uw privacy.
Bewaartermijn
Straining bewaart uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden zoals
hierboven geformuleerd en niet langer dan 10 jaar, tenzij u zelf vraagt om verwijdering van
de gegevens.
Aanvullende voorwaarden voor bezoekers van de website www.straining.nl
Beheer
De website www.straining.nl staat onder beheer van Straining.
Cookies
www.straining.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van
de website te optimaliseren. Daarnaast worden op de website cookies ingezet die bijhouden
welke pagina’s worden bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst
Google Analytics.
Bezoekers kunnen de browser zo instellen dat tijdens het bezoek aan de website geen
cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de bezoeker geen
gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat de bezoeker geen toegang
heet tot onderdelen van de website.
Vragen
U kunt met uw vragen over deze Privacy Policy terecht bij info@straining.nl
Disclaimer
Straining houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen te
vinden zijn op de site www.straining.nl.
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