Privacy Statement Mark Two Academy
Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich
inschrijft voor een van onze nascholingen, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook
lichten wij hierin toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen
overdragen.
1. Wie zijn wij
Mark Two Academy is een educatiebureau binnen de gezondheidszorg. Wij bedenken, ontwikkelen
en organiseren geaccrediteerde nascholingen voor (para)medische- en zorgberoepen. Wij zijn
gevestigd aan de Speelkamp 22 (3831 PE) in Leusden.
2. Doel en rechtsgrond verwerking
Wij verzamelen gegevens wanneer u zich inschrijft voor een van onze nascholingen. Deze informatie
hebben wij nodig om u te kunnen informeren over de betreffende nascholing, om de factuur te
kunnen sturen en om accreditatiepunten bij te kunnen schrijven. Ook gebruiken we de gegevens om
u te informatie over nieuw nascholingsaanbod binnen uw vakgebied. Mark Two Academy verwerkt
uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
3. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de
toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u
zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf
6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.
4. Beveiliging
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan hanteert Mark Two Academy passende veiligheidsprocedures. Mocht u
vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik,
neem dan contact op met ons.
5. Delen met derden
Mark Two Academy verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen of organisaties om
diensten ten aanzien van Mark Two Academy uit te voeren. Met deze externen zijn
verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke
nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

7. Wijzigingen Privacy Statement
Mark Two Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement.
8. Vragen
Als u vragen heeft over dit Statement, neem dan contact met ons op via info@marktwo.nl.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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