
Privacy verklaring 

 

Het zal u niet ontgaan zijn: per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in. De Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ( AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data 

Protection Regulation (GDPR). 

Deze nieuwe Europese privacywet zorgt er voor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden 

beschermd. 

Omnia-Opleidingen B.V., gevestigd aan de Lutulistate 1, 6717 NP te Ede, is verantwoordelijk voor de 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Belangrijke informatie 

- We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt 

gedeeld. 

- We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen 

verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk 

verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming. 

- U mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van u weten en mogelijk incorrecte 

persoonlijke gegevens corrigeren.  

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht en geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mail adres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren op onze 

website, in correspondentie en telefonisch of tijdens onze dienstverlening 

- Bankrekeningnummer 

 

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt 

- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening 

- Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken 

- Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens 

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 

 

 

 



 

Doeleinden 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

- Een goede en efficiënte dienstverlening 

- Het verrichten van administratieve handeling 

- Facturering 

- Het afhandelen van betalingen 

- Omnia-Opleidingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

 

 Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

Omnia-Opleidingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Zolang u gebruikt maakt van onze diensten, zullen uw gegevens worden bewaard om de 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

Wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten, zullen wij binnen een jaar uw gegevens 

verwijderen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Omnia-Opleidingen B.V. deelt uw gegevens niet met derden, en verstrekken deze uitsluitend indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

 

Hoe Omnia-Opleidingen B.V. persoonsgegevens beveiligd 

Omnia-Opleidingen B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daartoe 

passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omnia-Opleidingen B.V.  

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar info@omnia-opleidingen.nl 

 



Wijzigingen privacy verklaring 

 

Omnia-Opleidingen B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de 

website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u 

op de hoogte blijft van wijzigingen. 

 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018. 


