Privacy Policy Trepp Training & Text versie 1
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe AVG van kracht.
Via deze Privacy Policy informeert Maria Trepp (Trepp Training en Text, Spijkermakersstraat
46, 2512ET Den Haag Tel 06-34621155 KvK 27326010) over de wijze waarop wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens.

Maria Trepp is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Trepp
Training & Tekst respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Welke gegevens worden verwerkt?
Trepp Training & Text verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die ik van u persoonlijk via
mijn mailadres ontvang. Het gaat bijvoorbeeld om mailwisseling in het kader van een
opleiding (in dat geval gaat het om de naam die u aangeeft en uw emailadres, vaak is dit een
alias en/of alleen de voornaam) of om gegevens voor facturen.
Vanaf 25 mei 2018 sla ik geen e-mails van studenten of cliënten meer op, deze worden
binnen 1 dag verwijderd, net als het mailadres.
Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Trepp Training & Text gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Persoonlijke begeleiding van studenten tijdens en na het volgen van een cursus of
masterclass
- Verstrekken van inlichtingen en antwoord op vragen
- Voldoen aan wet- en regelgeving (urenregistratie, facturering).
Er worden geen gegevens met anderen gedeeld of aan derden verstrekt, er worden geen
analyses uitgevoerd op persoonlijke gegevens. De website www.maria-trepp.nl gebruikt
geen cookies noch Google Analytics. Mails van vóór 25 mei 2018 werden gearchiveerd. Ik
neem nooit actief contact op.
Gegevens van NCOI-studenten die geen contact met mij via mijn mailadres hebben
opgenomen worden alleen op de website van het NCOI verzameld en ingezien, ik download
deze gegevens niet.
Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde
personen via de huidige gebruikelijke technieken (meer hierover zie de bepalingen van
Gmail). Trepp Training & Text bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor
de hierboven aangegeven doeleinden en dus zo lang als de wet dit voorschrijft
(urenregistratie en facturen: 7 jaar).
Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Neemt u alstublieft hiervoor contact op met Maria Trepp maria.trepp@gmail.com, onder
vermelding van uw mailadres. Ik zal binnen 1 week op een verzoek tot inzage of correctie

reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Trepp Training & Text de betreffende
persoonsgegevens/mails zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet
verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.
U heeft eventueel de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Den Haag, 20-5-2018
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