Privacy Statement
Dit is het privacy statement van Com4Advies, waarvan onderdeel uitmaken: Burgerschap
in de klas, Filosoferen in de klas en Mediawijs in de klas.
Dit privacy statement legt uit wat wij doen met de informatie die we over je verzamelen
wanneer je één van de websites gebruikt, je met ons communiceert via e-mail of je je
inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven. De websites waarover we in dit statement
spreken zijn: www.com4advies.nl, www.burgerschapindeklas.nl,
www.filosoferenindeklas.nl, en www.mediawijsindeklas.nl.
Als bedrijf dat jouw persoonlijke gegevens verwerkt, moeten wij ons houden aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze pagina is bedoeld om je op de
hoogte te houden van wat we doen met de persoonlijke gegevens die we verzamelen.
'Persoonlijke gegevens', voor de doeleinden van de AVG, is alle informatie waarmee je kunt
worden geïdentificeerd; het bevat zaken zoals je naam, geboortedatum, e-mailadres,
factuuradres, telefoonnummer en IP-adres.
Website
De websites van Com4Advies worden beheerd door en vallen onder de verantwoordelijkheid
van Com4Advies.
Accountgegevens
De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor workshops of andere activiteiten, zoals
gastlessen, trainingen, coaching of ouderavonden, worden zorgvuldig behandeld. We leggen
je graag uit waarvoor we de persoonsgegevens inzetten.
Wij vragen om jouw persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer,
wanneer je een inschrijfformulier op één van de websites invult om je ergens voor in te
schrijven. Voor een eventuele factuur worden dezelfde gegevens gebruikt. De gegevens die
we van je hebben kun je inzien en laten verwijderen door een e-mail te sturen naar
info@com4advies.nl.
De gegevens worden opgeslagen in de database van Com4Advies. We delen niet zomaar
jouw gegevens met derden en we wijzigen ze nooit zonder jouw toestemming.
Daarnaast gebruiken we je e-mailadres om je een factuur of eventueel een hand-out of
andere informatie, zoals adres van de workshoplocatie, te sturen voor de activiteit waarvoor
je je hebt opgegeven middels het inschrijfformulier op één van de websites. Ook kunnen we
een enquête sturen met vragen over de activiteit. De gegevens die we verkrijgen via deze
enquêtes worden geanonimiseerd en worden niet met derden gedeeld.
Nieuwsbrieven
Je kunt ervoor kiezen om je in te schrijven voor één van de nieuwsbrieven van Com4Advies,
Burgerschap in de klas, Filosoferen in de klas of Mediawijs in de klas, via de website of via email. Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd, maar niet vaker dan één keer per
maand.

Al onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Je kunt je op elk moment weer
afmelden voor de nieuwsbrieven.
Bewaren van gegevens
Com4Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Je kunt altijd je gegevens (laten)
wijzigen en/of verwijderen.
Delen met anderen
Com4Advies verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Beveiliging
Com4 Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er ondanks de beveiligingen toch een datalek
ontstaat, dan meldt Com4Advies dit bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@com4advies.nl.
In kaart brengen websitebezoek
Com4Advies gebruikt op alle websites alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van de websites wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites
en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Inzage
Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd. Als je de
gegevens die we van je hebben, wilt inzien of als je wilt dat we jouw gegevens verwijderen,
stuur dan een mailtje naar info@com4advies.nl met dit verzoek.
Als je het niet eens bent met deze gegevensverwerking van Com4Advies, dan kun je
bezwaar maken door hierover per e-mail een klacht in te dienen.
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