Certific BV
Privacy Verklaring
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving van kracht geworden: het is de AVGregeling (algemene verordening gegevensbescherming), in Europa bekend als GDPR
(General Data Protection Regulation).
Certific bv, gevestigd aan Jan Steenlaan 21, 3723BS Bilthoven, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Zie hier de Conformiteitsverklaring GDPR van Certific bv
Uw gegevens worden bewaard en gehanteerd in een geest van respect en vertrouwen.
Wij gaan verantwoord met uw gegevens om. Certific bv heeft een privacy-beleid dat
geheel conform de wettelijke voorzieningen is van de AVG-regeling.
Uw mailadres komt voor op onze mailinglijsten omdat u ooit te kennen gaf interesse te
hebben in de activiteiten van Cor Wijn, een bijeenkomst op het gebied van kunst- en
cultuurbeleid hebt bijgewoond of u hebt aangemeld voor het ontvangen van de
nieuwsbrieven.
Wij verzamelen uw gegevens met het oog op het verspreiden van onze nieuwsbrieven en
om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen
voeren.
De gegevens die wij verzamelen zijn: voornaam, achternaam, naam bedrijf,
functieaanduiding, emailadres en telefoonnummer plus eventuele extra gegevens die u
vrijwillig verstrekt n.a.v. een activiteit die wij organiseren of een service die door ons is
verleend.
Uw gegevens worden op een veilige manier bewaard en beschermd, teneinde efficiënt
met u te kunnen communiceren via email.
Ze worden nooit verkocht of verhuurd noch doorgegeven aan derden.
U blijft ten allen tijde eigenaar van de gegevens en u behoudt inzage- en controlerecht.
U kan ten allen tijde contact opnemen met betrekking tot vragen over
gegevensbescherming.
Wij registreren geen gegevens van bezoekers aan de website en er worden geen cookies
verzameld.
Certific bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn een
periode van vijf jaar. Het oogmerk van ons bewaarbeleid is dat we ernaar streven een
duurzaam relatienetwerk op te bouwen.
Certific bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Indien u geschrapt wilt worden van onze mailinglijst kunt u dit ons bij iedere maling laten
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weten. De faciliteit om uit te schrijven wordt in iedere nieuwsbrief die wij versturen
opgenomen.
Aldus opgemaakt,
Bilthoven, 24 mei 2018

dhr. C.H. Wijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Certific bv.
Hij is te bereiken via info@corwijn.nl
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