Privacyverklaring Bourne2Connect
Deze privacyverklaring geldt voor de website en alle geleverde diensten van Bourne2Connect.
Bourne2Connect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Door gebruik te
maken van de website of een dienst af te nemen, ga je akkoord met de Privacyverklaring.
Persoonsgegevens:
Bourne2Connect vraagt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens en gaat zeer zorgvuldig om met
de ontvangen gegevens.
Met persoonsgegevens bedoelen wij:
•
•
•
•
•
•

Naam en Achternaam
Functie
Werkgever/ Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Gegevens die betrekking hebben op je loopbaanontwikkeling

Bescherming persoonsgegevens:
We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV) en de
telecommunicatiewet.
Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van relevantie informatie
waarvoor je je op ieder moment kunt afmelden (zoals tips en de nieuwsbrieven), voor de
bevestigingsmail na aanmelding voor o.a. de nieuwsbrief, voor het maken van een afspraak en/of
voor het verstrekken van informatie na aanleiding van een (betaalde) dienst die je hebt afgenomen.
De bovengenoemde gegevens kunnen ook bijdragen aan het optimaliseren van onze website,
informatie die we verstrekken en/of de diensten die we leveren.
Derden
Je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Tenzij je Bourne2Connect
hiervoor vooraf nadrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.
Aanpassen persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid om je gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Neem
hiervoor contact op met Bourne2Connect via info@bourne2connect.nl.
Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Daarnaast kan je
ook een verzoek indienen om alle gegevens die Bourne2Connect van je heeft op te vragen. Wij zullen
deze gegevens dan naar je sturen. Uiterlijk binnen 4 weken na een schriftelijk verzoek.
Contactgegevens
www.bourne2connect.nl | info@bourne2connect.nl
Vestigingsadres: Valentijnkade 35-II, 1095JH Amsterdam
Correspondentieadres: Ben van Meerendonkstraat 189, 1087LB Amsterdam
KVK-nummer: 58360964
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