Privacyverklaring
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ), Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens verwerken
KCWZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titels, voorletters, voor- en achternaam
Geslacht
Functie
Organisatie
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum (alleen in geval van toekenning PE-punten en deelnamecertificaat)

Doel verwerken persoonsgegevens
KCWZ kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van KCWZ
en u deze gegevens zelf bij het invullen van een inschrijf-/contactformulier heeft verstrekt.
KCWZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het toesturen van de digitale nieuwsbrief.
Het afhandelen van uw inschrijvingen voor bijeenkomsten en vragen.

Bewaringstermijn
KCWZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren, zoals hierboven beschreven.
Delen met anderen
KCWZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (conform AVG). Wij maken gebruik
van Google Analytics voor het in kaart brengen van het websitebezoek s (privacyvriendelijke
instelling: laatste 3 cijfers IP-adres geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ staat uit, geen gebruik andere
Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies). KCWZ gebruikt Mailchimp voor het
verzenden van de digitale nieuwsbrief. Uw gegevens worden derhalve gedeeld met organisaties
buiten de EU. Google en Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Zij zijn beide gecertificeerd
voor het EU-US Privacy Shield. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zoals
Google en Mailchimp, hebben wij bewerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KCWZ blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kcwz.nl. KCWZ zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

www.kcwz.nl

Beveiligen
KCWZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van KCWZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 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 KCWZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met
via info@kcwz.nl.
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