
 

Privacy statement 
 

Privacy statement 
Dit is de privacy statement van Van Munnen & De Haan Training & Coaching, verder genoemd 
VMDH. 

VMDH verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In 
deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. 

Verwerking van persoonsgegevens 
VMDH behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de wet- 
en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens (AVG). VMDH verzamelt 
Persoonsgegevens bij de inschrijvingen, tijdens de leertrajecten en na het opnemen van contact via het 
contactformulier. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de administratie. De gegevens 
worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van VMDH producten, 
dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor 
te allen tijde afmelden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij dienstverleners 
inschakelen. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de 
gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in 
overeenstemming met de opdracht van VMDH. 

Gebruik van Persoonsgegevens 
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u. 

Persoonsgegevens 

• NAW gegevens 
• Bedrijfsgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geslacht 
• Geboortedatum (deze hebben we nodig voor certificaten en diploma’s) 
• Registratienummers externe partijen i.v.m. certificering 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door VMDH verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• de registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de opleiding; 
• het verzorgen van de gekozen opleiding; 
• om analyses uit te voeren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren; 
• om gevraagde inlichtingen te verstrekken en op vragen te reageren;  
• om te voldoen aan op VMDH rustende wet- en regelgeving;  

Beveiliging 
VMDH heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te 
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke 
informatie verloren gaat.  

 

 



Bewaartermijn 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Inzage, correctie en verwijdering 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
gespecificeerd verzoek tot VMDH richten door een e-mail te sturen naar advies@vmdh.nl onder 
vermelding van uw naam en adres. VMDH zal in beginsel binnen vier weken op verzoek tot inzage of 
correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal VMDH de betreffende 
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor de zover de wet verplicht om de 
betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen 
verwijdering verzetten. 

Identificatie 
Wij kunnen vragen om nader bewijs van u identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we 
persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de 
persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. 

Vragen 
Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.  

Per e-mail: advies@vmdh.nl 
Per telefoon: (070) 3548779 
Via het contactformulier  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij graag verder als u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens. 
Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving 
het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van het privacy statement 
VMDH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We raden 
dan ook aan deze Privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele 
wijzigingen. 
 


