Privacy Verklaring StudieArena
Dit is de Privacy Verklaring van StudieArena te Soest. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe StudieArena
omgaat met jouw (persoons)gegevens.

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij StudieArena
StudieArena waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw
persoonlijke gegevens omgaan. StudieArena respecteert de privacy van onze klanten en gebruikers van onze
website en diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je met ons deelt, wordt
beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We
zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel
mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met jouw
persoonsgegevens.
•

Beveiliging (verwerking) persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zeer zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen
tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Zo bevat onze website de beveiligingsfunctie Veilig
Browsen (Https) zodat gegevens die worden verzonden via onze website veilig kunnen worden verstuurd.
Daarnaast worden gedeelde gegevens opgeslagen op een speciaal ingerichte en extra beveiligde webserver.
We zullen je persoonlijke gegevens, zonder jouw toestemming, niet ter beschikking stellen aan derden. De
persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwd.
Door ons een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.
•

Vormen van gebruik van jouw persoonsgegevens

Jouw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
−
−
−
−
−

het uitvoeren van overeenkomsten tussen jou en StudieArena;
het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
de verdere ontwikkeling en verbetering van onze website, producten en dienstverlening;
het doen van marktonderzoek (zo bepalen wij o.a. thema’s voor congressen)
informeren over relevante informatie en nieuwe diensten, producten en bijeenkomsten.

Vastleggen en verwerking van (persoons-)gegevens
• Aanmelding voor diensten, producten of bijeenkomsten van StudieArena
Indien je je aanmeldt voor een dienst, product of van StudieArena, kan het zijn dat wij je (persoons)gegevens
vragen in te vullen. Deze zijn nodig om de dienstverlening mogelijk te maken.
• E-mail Nieuwsbrief
Indien je de gratis e-mailnieuwsbrieven van StudieArena wenst te ontvangen, dien je jouw e-mailadres te
verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de gratis e-mail Nieuwsbrief toe te zenden en je eventueel
tussendoor te informeren over relevante informatie, producten, diensten of bijeenkomsten van StudieArena.
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Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de website en/of bij de registratie voor een product, dienst of
bijeenkomst van StudieArena.
Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door op de link in
de footer van de nieuwsbrief te klikken.
• Inzage, wijziging en verwijdering van jouw (persoons)gegevens
Je kunt contact opnemen met ons opnemen als je:
•
•
•
•

inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van je hebben verzameld;
een verzoek wilt indienen tot rectificatie, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
bezwaar wilt maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;
een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Bovenstaande verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens kan je vergezeld van een
geldig wettelijk identiteitsbewijs, foto en BSN nummer mogen onherkenbaar zijn gemaakt, ter identificatie, op
de volgende manieren richten aan StudieArena:
•
•

per e-mail info@studiearena.nl;
of schriftelijk: StudieArena, Beek en Daalselaan 3, 3761 ZH Soest.

Privacy persoonsgegevens en gebruik van onze website
• Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van jouw computer, tablet of smartphone. StudieArena gebruikt cookies met alleen een technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld Twitter en Vimeovideo’s van StudieArena zichtbaar worden.
• Links naar andere websites
Op de websites van StudieArena kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties.
StudieArena draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die
organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.
• Wijzigingen privacy Verklaring
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te
vinden onze website (www.studiearena.nl). StudieArena adviseert dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig
te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan StudieArena verstrekt.

Vragen en contact
Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onze Privacy Verklaring horen wij het graag, je kunt dan
contact met ons opnemen.
StudieArena, Beek en Daalselaan 3, 3761 ZH Soest, E-mail: info@studiearena.nl, Telefoon: 035-5394005
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