Privacy statement MBT Nederland
MBT Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze
privacyverklaring. U leest hieronder hoe MBT Nederland met uw persoonlijke gegevens omgaat.
W aarom M BT Nederland uw persoonsgegevens nodig heeft
MBT Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 de (financiele) administratie
 om u te informeren over inhoud en eventuele wijzigingen van de training/congres waarvoor u zich
heeft ingeschreven
 aanmaken en verwerken van presentielijsten t.b.v. de accrediterende beroepsverenigingen
 aanmaken van certificaten
 verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings (via Mailchimp)
W elke persoonsgegevens w orden door M BT Nederland v erw erkt?
MBT Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u zich heeft aangemeld bij, of uw interesse heeft
getoond, voor één van onze trainingen, supervisies, congressen en/of omdat u zelf persoonsgegevens
aan ons heeft verstrekt.
Dit zijn de persoonsgegevens die MBT Nederland verwerkt:
 voor- en achternaam
 m/v
 titel (bijv. Drs.)
 factuur adresgegevens
 telefoonnummer
 e-mailadres
 organisatie waarbij u werkzaam bent en welke functie u beoefent
 registratienummer(s) van de beroepsvereniging(en) waarbij u bent aangesloten
Hoe gaat M BT Nederland met uw persoonsgegevens om?
MBT Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden. Alleen geautoriseerde medewerkers die
betrokken zijn bij MBT Nederland hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede
beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
Hoe u uw gegevens kunt lat en aanpassen of v erw ijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
correctie of verwijdering sturen naar info@mbtnederland.nl.
Ook kunt u zich bij de nieuwsbrieven die u van ons ontvangt op elk moment uitschrijven.
Bij vragen of (v ermoeden v an) een datalek: neem contact op met de Functionaris
G egev ensbescherming
Indien u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten
op dit gebied, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Viersprong,
Marcel van Dalen, via mail marcel.van.dalen@deviersprong.nl of tel. 088-76 56 724 (op ma. en wo.) of
06 -83 55 66 31.
Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten neemt u dan direct contact op met de
betrokken medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan heeft u drie maanden de tijd om
een klacht in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeengekomen opdracht is
afgerond.
De volledige klachtenprocedure kunt u terugvinden op de website van MBT Nederland;
http://www.mbtnederland.nl/mbt-nederland/algemene-voorwaarden/.
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