PRIVACYVERKLARING
GELDIG VANAF 26 JUNI 2020

MADE Academy vindt jouw privacy erg belangrijk. We zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen
en waarom we dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je
privacy kun je contact opnemen via info@madeacademy.nl.

ARTIKEL 1: OVER MADE ACADEMY
MADE Academy, gevestigd te (6833 LP) Arnhem aan het Abe Lenstrahof 64, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 57125430, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

ARTIKEL 2: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD
MADE Academy verwerkt je persoonsgegevens zodat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten. De persoonsgegevens die wij
verwerken zijn onder meer je (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast maken we
actief gebruik van beelden die door onze cursisten zijn gemaakt, voor op onze website en/of social media-accounts.

ARTIKEL 3: HOE LANG EN MET WELK DOEL DEZE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD
MADE Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig, om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.
Om jouw bestelling uit te voeren en te beheren, voor facturatie en financiële administratie en uit hoofde van belastingwetgeving, verwerken en
bewaren wij je (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst in ons
klantenbestand.
Om je ook in de toekomst van dienst te zijn en om je, na jouw toestemming, relevante informatie te sturen over jouw bestelling en MADE
Academy, bewaren we jouw e-mailadres totdat je aangeeft je te willen uitschrijven van deze mailings. Wij voorzien je van een link om je uit te
schrijven in iedere e-mail.
Om onze diensten en producten te promoten, bewaren we de beelden die door onze cursisten zijn gemaakt na toestemming onbeperkt in ons
archief. Hiervoor kan een verzoek tot verwijdering worden ingediend.
Om de website van MADE Academy mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we de diensten van Google Analytics. We hebben een
commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze services te analyseren, en waar nodig te
verbeteren. Hierbij ben ik aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Tevens wordt hierbij gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine
stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen
van het apparaat waarmee je de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
Om het plaatsen van recensies over de diensten van MADE Academy, verwerken we jouw naam en de inhoud van jouw bericht. Deze recensies
gebruiken we op de website en in andere uitingen uit commercieel belang, en bewaren we onbeperkt in ons archief. Hiervoor kan een verzoek
tot verwijdering worden ingediend.

ARTIKEL 4: WELKE RECHTEN JIJ HEBT
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die MADE Academy
verwerkt en bewaart.
1: Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij MADE Academy om jouw gegevens in te zien.
2: Wijziging
Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek
indienen.

3: Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4: Gegevensoverdracht
Mocht je je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare
vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5: Intrekking
Wanneer MADE Academy gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken.
Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die MADE Academy kan leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een e-mail sturen naar info@madeacademy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door
niemand anders dan jezelf is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, paspoortnummer en BSN onleesbaar (dit ter bescherming van je privacy). MADE Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen veertien dagen, op je verzoek reageren.

ARTIKEL 5: WIE JOUW GEGEVENS ONTVANGEN
MADE Academy zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of als wij dat wettelijk
verplicht zijn. Je gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de
uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. MADE Academy sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw
privacy optimaal te beschermen. Sommige van deze partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. We zullen jouw gegevens niet
doorverkopen aan derden.
Op de website en het platform van MADE Academy zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten persoonsgegevens. MADE Academy is hier niet bij betrokken.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYOVEREENKOMST
Wanneer het beleid van MADE Academy wijzigt, moeten wij in sommige gevallen ook de privacyverklaring aanpassen. We raden dus aan om
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen en te checken of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen.

ARTIKEL 7: VRAGEN EN KLACHTEN
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de wijze waarop MADE Academy omgaat met je gegevens, kun je een e-mail sturen naar
info@madeacademy.nl. Heb je een klacht, dan kun je dat ook laten weten via dit e-mailadres. Daarnaast kun je contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

