Privacy en cookieverklaring
Via deze Privacy- en cookieverklaring informeert Solmentis B.V., gevestigd op de Schiphol Boulevard
345 te Schiphol, u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens.
Solmentis B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De
verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Solmentis”. Solmentis respecteert de
privacy van alle bezoekers van haar website https://Solmentis.nl, haar (potentiële) klanten en andere
(potentiële) relaties.
Persoonlijke gegevens die aan Solmentis worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt,
tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als cursist/klant noodzakelijk is (bijvoorbeeld een
deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. Solmentis houdt zich in alle gevallen aan
de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Wanneer u contact heeft met Solmentis, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de
website van Solmentis, legt Solmentis de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.
Solmentis bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden
opgegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met
betrekking tot de opleiding waaraan u hebt deelgenomen of interesse in heeft en betalingsgegevens.
Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake bijvoorbeeld aanwezigheidsregistratie en
behaalde studie resultaten.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Solmentis gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•

De registratie van de door u gekozen opleiding;
Het verrichten van alle handelingen die verband houden met uw deelname aan een
opleiding, evenement, of een andere door Solmentis aangeboden activiteit;
Certificering en accreditatie;
Het uitvoeren van analyses zodat wij onze dienstverlening constant kunnen blijven
verbeteren;
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•
•

Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
Zodat wij kunnen voldoen aan op Solmentis rustende wet- en regelgeving.

Tevens is Solmentis voornemens geïnteresseerden te informeren over haar dienstverlening door
middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief zal een link bevatten waarmee u zich kunt afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief zal niet aan derden worden verstrekt.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website, en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Sessiecookies
Met behulp van een zogenaamde sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke
webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze
website te vergemakkelijken en waar mogelijk uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De
sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt deze
cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via
de huidige gebruikelijke technieken. Solmentis bewaart uw persoonsgegevens zo lang als
noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.
Solmentis mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe
aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt
een gespecificeerd verzoek tot Solmentis richten door een e-mail te sturen naar info@Solmentis.nl,
onder vermelding van uw naam en adres. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Mocht u vinden dat Solmentis
onzorgvuldig omgaat met uw gegevens dan horen we dat graag. Ook hebt u het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen
Solmentis B.V. kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyen cookieverklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte de blijft van eventuele wijzigingen.
Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2019.
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