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Privacy Policy VAN RESTART DCM - CURSUSAANBIEDERS 

 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we 
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De RESTART DCM-cursusaanbieders houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich 
mee dat wij in ieder geval: 
 
 
-  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid; 
-  verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
-  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 
-  passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
-  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering  

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
-  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 

deze respecteren. 
 

 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen 
van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te 
nemen kan dit via deze contactgegevens: info@restartdcm.nl  

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
 
- Deze worden gebruikt om u te contacteren om afspraken te kunnen maken dan wel te 
            annuleren voor deelname aan cursus/workshop; 
- Deze worden gebruikt bij het kunnen incasseren van uw betaling t.b.v. uw deelname aan  
          cursus/workshop; 
- In contacten met pe-online/Kwaliteitsregister Paramedici t.b.v. registratie van uw deelname en 
  de daarbij behorende SBU’s in uw kwaliteitsregister.  

  
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u enkel in het geval 
van deelname aan cursus/workshop: 
 
-  Naam 
-  Adres 
-  Woonplaats 
-  Telefoonnummer 
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- E-mailadres 
- Geboortedatum en Geboorteplaats (bij deelname) 
- Nummer Kwaliteitsregister Paramedici (bij deelname) 
- rekeningnummer en tenaamstelling (bij deelname) 
 
Verstrekking aan derden 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan welke genoemd worden in dit 
privacyreglement. Alle personen die binnen deze setting werkzaam zijn, zijn verplicht om de beveiliging 
van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Bewaartermijn 

RESTART DCM  bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is m.b.t. de verwerking ervan. Zo 

worden gegevens m.b.t. uw rekening verwijderd zodra deze is betaald, worden persoonsgegevens 

buiten naam en email verwijderd zodra deelname is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Wij houden uw naam en email in ons bestand tenzij u ons vraagt deze te verwijderen om u te kunnen 

informeren over ons verdere cursusaanbod.  

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 

u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen; 

  
-  Technische maatregelen: de computers die worden gebruikt zijn beschermd met firewalls, virus- 
 scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts;  
-  Organisatorische maatregelen betreffen het afsluiten van ruimtes en kasten/beveiligde toegang 

van apparatuur. Derden hebben geen toegang tot de computers en/of ruimten waarin gegevens 
worden bewaard.  

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons. Wij zullen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons 

contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het 

recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) .Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Wanneer U naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact 

met ons op info@restartdcm.nl. 
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