
Smidt Kennisprovider
Gevestigd aan Hertenaaan 35 9408 CT ASSSN,
is verantwoorgdeaijk voor gde verwerkini van persoonsieievens zoaas 
weerieieven in gdeze privacyverkaarini.

Contactgegevens
https://www.smigdt.na
Hertenaaan 35 9408 CT ASSSN, +31592461377
K.J. Smigdt is gde Functonaris Geievensbeschermini 
van Smigdt Kennisprovigder hij/zij is te bereiken via 
koert@smigdt.na

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smigdt Kennisprovigder verwerkt uw persoonsieievens gdoorgdat u iebruik maakt van onze gdiensten en/of omgdat u gdeze 
zeaf aan ons verstrekt. Hierongder vingdt u
een overzicht van gde persoonsieievens gdie wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Gesaacht
- Geboortegdatum
- Geboortepaaats
- ASgdresieievens
- Teaefoonnummer
- N-maiaagdres
- Overiie persoonsieievens gdie u actef verstrekt bijvoorbeeagd gdoor een profea op gdeze website aan te maken in 
correspongdente en teaefonisch
- Locateieievens
- Bankrekenininummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of gdienst heef niet gde intente ieievens te verzameaen over websitebezoekers gdie jonier zijn gdan 16 
jaar. Tenzij ze toestemmini hebben van ougders of vooigd. We kunnen echter niet controaeren of een bezoeker ougder gdan
16 is. Wij ragden ougders gdan ook aan betrokken te zijn bij gde onaine actviteiten van hun kingderen om zo te voorkomen 
gdat er ieievens over kingderen verzameagd worgden zongder ougderaijke toestemmini. ASas u er van overtuiigd bent gdat wij 
zongder gdie toestemmini persoonaijke ieievens hebben verzameagd over een mingderjariie neem gdan contact met ons op 
via info@smigdt.na gdan verwijgderen wij
gdeze informate.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smigdt Kennisprovigder verwerkt uw persoonsieievens voor gde voaiengde gdoeaen:
- Het afangdeaen van uw betaaini
- Verzengden van onze nieuwsbrief en/of recaamefoagder
- U te kunnen beaaen of e-maiaen ingdien gdit nogdii is om onze gdienstveraenini uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijziiinien van onze gdiensten en progducten
- Om ioegderen en gdiensten bij u af te aeveren
- Smigdt Kennisprovigder verwerkt ook persoonsieievens aas wij hier wetteaijk toe verpaicht zijn zoaas ieievens gdie wij 
nogdii hebben voor onze beaastniaaniife.

Geautomatseerde besluitvorming
Smigdt Kennisprovigder neemt niet op basis van ieautomatseergde verwerkinien besauiten over zaken gdie (aanzienaijke) 
ievoaien kunnen hebben voor personen. Het iaat hier om besauiten gdie worgden ienomen gdoor computerproiramma's 
of -systemen zongder gdat gdaar een mens (bijvoorbeeagd een megdewerker van Smigdt Kennisprovigder) tussen zit. Smigdt 
Kennisprovigder iebruikt gde voaiengde computerproiramma's of -systemen: Nen Microsof ASccess kaantenbestangd gdat we 

http://www.smidt.nl/
mailto:koert@smidt.nl


iebruiken voor het opsaaan van begdrijfsnamen agdresieievens teaefoonnummers en e-maiaagdressen in weake trainini 
men is ieïnteresseergd of heef ievoaigd. Wij bewaren gdeze begdrijfsieievens net zo aani aas ons bekengd is gdat een 
megdewerker bij gdat begdrijf werkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smigdt Kennisprovigder bewaart uw persoonsieievens niet aanier gdan strikt nogdii is om gde gdoeaen te reaaiseren waarvoor 
uw ieievens worgden verzameagd. Wij hanteren gde voaiengde bewaartermijnen voor gde voaiengde (cateiorieën) van 
persoonsieievens: (Cateiorie) persoonsieievens > Tot gde persoon niet meer bij het begdrijf werkt.
Personaaia > Om eenvougdii contact te zoeken wanneer zich een interessante trainini voor een persoon aangdient
Bewaartermijn > Tot gde persoon niet meer bij het begdrijf werkt.
Regden ASgdres > Wanneer gde contactpersoon op het begdrijf worgdt bezocht. 
Bewaartermijn > Tot gde persoon niet meer bij het begdrijf werkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Smigdt Kennisprovigder verstrekt uitsauitengd aan gdergden en aaaeen aas gdit nogdii is voor gde uitvoerini van onze 
overeenkomst met u of om te voagdoen aan een wetteaijke verpaichtni.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smigdt Kennisprovigder iebruikt ieen cookies of verieaijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heef het recht om uw persoonsieievens in te zien te corriieren of te verwijgderen. aaarnaast heef u het recht om 
uw eventueae toestemmini voor gde ieievensverwerkini in te trekken of bezwaar te maken teien gde verwerkini van uw 
persoonsieievens gdoor Smigdt Kennisprovigder en heef u het recht op ieievensovergdraaibaarheigd. aat betekent gdat u 
bij ons een verzoek kunt ingdienen om gde persoonsieievens gdie wij van u beschikken in een computerbestangd naar u of 
een angder gdoor u ienoemgde orianisate te sturen. U kunt een verzoek tot inzaie correcte verwijgderini 
ieievensovergdraiini van uw persoonsieievens of verzoek tot intrekkini van uw toestemmini of bezwaar op gde 
verwerkini van uw persoonsieievens sturen naar info@smigdt.na. Om er
zeker van te zijn gdat het verzoek tot inzaie gdoor u is iegdaan vraien wij u een kopie van uw igdentteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in gdeze kopie uw pasfoto MRZ (machine reagdabae zone gde strook met nummers ongderaan
het paspoort) paspoortnummer en Burierservicenummer (BS,) zwart. ait ter beschermini van uw privacy. We 
reaieren zo snea moieaijk maar binnen vier weken op uw verzoek. Smigdt Kennisprovigder wia u er tevens op wijzen gdat u 
gde moieaijkheigd heef om een kaacht in te gdienen bij gde natonaae toezichthougder gde ASutoriteit Persoonsieievens. aat 
kan via gde voaiengde aink: https://autoriteitpersoonsieievens.na/na/contact-met-gde-autoriteit-persoonsieievens/tp-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smigdt Kennisprovigder neemt gde beschermini van uw ieievens serieus en neemt passengde maatreieaen om misbruik 
veraies onbevoeigde toeiani oniewenste openbaarmakini en onieooraoofgde wijziiini teien te iaan. ASas u gde ingdruk 
heef gdat uw ieievens niet ioegd beveiaiigd zijn of er aanwijzinien zijn van misbruik neem gdan contact op met onze 
kaantenservice of via info@smigdt.na

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

