
 

Privacyverklaring (training, opleiding, assessment en coaching) 

1801 vind het belangrijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij 

houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Persoonsgegevens: 

Ten behoeve van dienstverlening kunnen de onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt: 

• Naam, adres, woonplaats, geboorte datum, e-mail adres 

• Kopie ID, diploma, BSN nummer 

• Studiegegevens  

• Testresultaten en rapportages 

 

Doelen verwerking persoonsgegevens 

Stichting 1801 gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Aanmelding en inschrijving 

• Het organiseren en uitvoeren van de dienstverlening 

• Verwerking van studieresultaten 

• Rapportages 

• Evaluatie en het verbeteren van de dienstverlening 

• Informatievoorziening 

 

Verstrekking aan derden 

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan 1801 gebruik maken van derden. Met verwerkers is 

een verwerkingsovereenkomst afgesloten die de privacy waarborgt. 

Er zijn geen anderen  waar persoonsgegevens aan vertrekt worden behalve als er sprake is van een 

wettelijke verplichting.  

Alle medewerkers van 1801 die betrokken zin bij de verwerking van persoonsgegevens hebben 

geheimhoudingsplicht. 

 

Bewaartermijnen 

De bewaartermijnen volgen de geldende wet- en regelgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn 

worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.  



 

Data analyse 

1801 verzamelt gegevens die informatie geven over het gebruik van de website, applicaties en 

nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen data gebruik worden voor het verstrekken van informatie over 

aanbod en andere ontwikkelingen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies, het IP adres en het e-mailadres. 

 

Beveiliging 

Er zijn diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om zorgvuldig met 

persoonsgegevens om te gaan en deze goed te beveiligen. 

Medewerkers zijn zich bewust van mogelijke risico’s met betrekking tot bescherming van 

persoonsgegevens en zijn op de hoogte van de afspraken die hierover gemaakt zijn. 

 

Rechten 

Je hebt als betrokkene een aantal rechten. Je hebt het recht om: 

• Een verleende toestemming in te trekken 

• Gegevens in te zien en te corrigeren bij feitelijke onjuistheden 

• Gegevens te laten verwijderen 

• De verwerking van gegevens te beperken 

• Bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens  

 

Datalekken 

Als je van mening bent dat je persoonsgegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn dan horen we dat 

graag van je. 

Wanneer 1801 signaleert dat er sprake is van een datalek dan zullen we je dat laten weten. 

In dat geval doen we een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen we er alles aandoen de 

impact te beperken en dit in de toekomst te voorkomen. 

De contactpersoon vanuit 1801 is Dhr. T.M. van der Meer. T: 079 329 56 17 E: m.vdmeer@1801.nl. 


