
Privacy Policy 
 

Family Academy Empowerment Trainingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Family Academy Empowerment Trainingen houdt zich in alle gevallen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 

policy; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als Family Academy Empowerment Trainingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in 

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de 

contactgegevens onderaan dit document. 

 

Verwerking 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Family Academy Empowerment 

Trainingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Administratieve doeleinde; 

 Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Family Academy Empowerment Trainingen 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Administratieve doeleinde; 

 Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst. 

Uw persoonsgegevens worden door Family Academy Empowerment Trainingen opgeslagen 

ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd 

van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar. 



Vertegenwoordiging betrokkene 

 

1. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen 

jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de 

ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn 

wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken. 

Rechtmatige verwerking 

1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de 
wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden 
verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de 
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld 
of vervolgens worden verwerkt - toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet 
meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de 
registratie nodig is. 

4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: 

 de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft 
verleend; 

 de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met 
betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk 
zijn voor het sluiten van een overeenkomst; 

 de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de 
verantwoordelijke na te komen; 

 de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van 
betrokkene; 

 de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de 
verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang 
van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat. 

5. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer 
daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker 
een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend. 

6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker - en 
ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de 
verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen. 

7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, 
wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn 
verplicht. 



Verstrekking van persoonsgegevens 

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 

dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  

1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders 

dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een 

daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand. 

2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk 
vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk 
betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit 
gevaar oplevert voor personen en of zaken. 

 

Recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering 

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn 
persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen. 

2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar 
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of 
persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen. 

3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - 
schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van 
de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de 
verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 
gegevens alsmede de herkomst van de gegevens. 

4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan 
het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast. 

5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit 
noodzakelijk is in verband met: 

 de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

 de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 



 

6. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot 
verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker 
verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor 
het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan 
voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk 
voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen 
wijzigingen. 

7. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 
weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij 
daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat.  

8. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, 
verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet 
mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd. 

 

Bewaren van gegevens 

 

Family Academy Empowerment Trainingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 

vereist. 

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 
betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen 
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. 

2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard 
blijven. 

3. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te 
rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs 
uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit. 

4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden 
verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke 
doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt 
dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm 
bewaard blijven. 

5. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een 
verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de 
desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.



6.    Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat 

 het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene; 
 

 het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of 
 

 indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming 
bestaat 

 
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 

wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming. 

 

Vragen 

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan 

contact met ons op. 

Contactgegevens 

 
Family Academy Empowerment Trainingen 
Ruyslaan 88 
1796 AZ De Koog 
contact@family-academy.nl 


