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Privacy verklaring  
 
Wetgeving en uitgangspunten gegevensverwerking 
Met deze privacyverklaring geeft Schuldhulp Academie invulling aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. 
Schuldhulp Academie(leiding en medewerkers) respecteert de privacy van haar klanten en 
bezoekers van haar website, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij aan ons 
verschaffen vertrouwelijk en met de meeste zorgvuldigheid wordt verwerkt. Verwerking van deze 
persoonsgegevens gebeurt dan ook uitsluitend in overeenstemming met de eisen die door de 
Autoriteit persoonsgegevens worden gesteld. 
 
Welke gegevens verwerken wij en met welk doel 
Schuldhulp Academie heeft de beschikking over uw (bedrijfs)naam en uw e-mailadres. Deze 
gegevens gebruiken wij uitsluitend om u te informeren over ons aanbod aan dienstverlening en de 
wijze waarop wij dit organiseren. 
 
Uw factuurgegevens en persoonsnaam(persoonsnamen) hebben wij nodig als u (of uw bedrijf) gaat 
deelnemen aan één of meerdere van onze scholingsdagen. 
Persoonsnaam(persoonsnamen) hebben wij nodig voor het opmaken van het certificaat van 
deelname. 
 
Hoe zijn gegevens bij ons beveiligd 
De gegevens worden digitaal opgeslagen binnen ons eigen sterk beveiligde netwerk. 
De complexe toegangswachtwoorden waar wij mee werken zijn uitsluitend bij ons bekend en 
worden niet gedeeld met derden. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens 
Bovenstaande gegevens bewaren wij totdat u aangeeft geen prijs meer te stellen op ons aanbod, 
doordat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. 
Uitzondering hierop betreffen betaalgegevens, aangezien die vallen onder de fiscale bewaarplicht 
van 7 jaar. 
 
Met wie delen wij deze gegevens 
Schuldhulp Academie zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken, 
behalve aan medewerkers of docenten, betrokken bij een door u geboekte scholingsdag. 
En als ons een wettelijke verplichting wordt opgelegd om uw gegevens te verstrekken of langer te 
bewaren, dan dienen wij ons hier uiteraard aan te houden. 
 
Bezwaar of aangeven geen prijs meer te stellen op informatie 
U kunt tegen bovenstaande uitgangspunten en werkwijzen schriftelijk bezwaar aantekenen bij 
Schuldhulp Academie of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie kunt u zich onderaan iedere 
nieuwbrief afmelden. 
Ook kunt u ons een e-mail sturen (mail@schuldhulpacademie.nl). 
 


