Privacyverklaring Biotech Training Facility
Privacy
Biotech Training Facility (BTF) begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen
wilt delen. Daarom gaat BTF zorgvuldig om met deze informatie. BTF houdt zich aan
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). BTF heeft uw gegevens wel nodig om u
goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt BTF uit welke gegevens BTF van u nodig heeft en
waarvoor BTF ze gebruikt.

Biotech Training Facility gevestigd aan de Sylviusweg 70, 2333 BE Leiden, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Internetadres: www.biotechtrainingfacility.com
Bezoek - en postadres: Sylviusweg 70, 2333 BE Leiden. Telefoon 088-2830100

Persoonsgegevens die wij verwerken
Biotech Training Facility verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren zie bijlage 1.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Biotech Training Facility verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Het verzorgen en administratief afhandelen van cursussen, trainingen, bijeenkomsten en
advies (uitvoering van een overeenkomst).

•

Om opdrachtgevers en cursisten te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten (gerechtvaardigd belang)

•

Om contact met u op te nemen voor reclamedoeleinden (toestemming)

•

BTF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben in het kader van een arbeidsovereenkomst of voor onze
belastingaangifte (wettelijke verplichting).

•

Om uw diensten als toeleverancier van BTF af te kunnen nemen (gerechtvaardigd
belang, uitvoering van een overeenkomst)
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•

BTF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (gerechtvaardigd
belang).

Geautomatiseerde besluitvorming
Biotech Training Facility neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Biotech Training Facility) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Biotech Training Facility bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang dit wettelijk verplicht
is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biotech Training Facility verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en services.
In sommige gevallen werkt BTF bijvoorbeeld samen met externe dienstverleners, zoals trainers.
Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang
zijn van uw cursus. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven
aan andere partijen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
daartoe een gespecificeerd verzoek sturen naar info@biotechtrainingfacility.nl onder vermelding
van uw naam en adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u
om uzelf te legitimeren. Hiervoor vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. Biotech Training Facility zal binnen vier weken op een dergelijk
verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Biotech Training Facility de
betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet
verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren..

Beveiligen persoonsgegevens
Biotech Training Facility neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en
toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via info@biotechtrainingfacility.nl.

Wijzigingen Privacyverklaring
Op basis van nieuwe inzichten en uw feedback kan Biotech Training Facility deze
privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om
op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst
gewijzigd op 22 maart 2019.
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Bijlage 1: Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken
Betrokkenen

Categorie van

persoonsgegevens

persoonsgegevens
Cursisten,

Personalia

Zoals naam en adres

Communicatiegegevens

Zoals telefoonnummer en emailadres

Gegevens met betrekking tot de

Zoals betalingsgegevens,

dienstverlening

aanwezigheid, eventuele resultaten

bezoekers

en schoen- en kledingmaat
Trainers

Opdrachtgevers,

Personalia

Zoals naam en adres

Identificerende gegevens

Zoals KvK nummer

Communicatiegegevens

Zoals telefoonnummer en emailadres

Financiële gegevens

Zoals bankrekeningnummer

Bedrijf- en functiegegevens

Zoals functietitel, naam, adres,

Toeleveranciers,

telefoonnummer en emailadres

Sponsoren
Personalia

Zoals naam en adres

Werknemers,

Communicatiegegevens

Zoals telefoonnummer en emailadres

sollicitanten

Arbeidsgerechtelijke gegevens

Zoals contractgegevens en CV

Biotech Training Facility, Sylviusweg 70, 2333 BE Leiden, the Netherlands
Telephone +31 (0)88 – 2830100
Website: www.biotechtrainingfacility.nl
4

