Privacy Policy International Management Forum (IMF)
Via deze Privacy Policy informeert International
Management Forum B.V. (handelsnaam IMF
Academy) u over de wijze waarop binnen onze
organisatie
wordt
omgegaan
met
uw
persoonsgegevens.
Bescherming persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy en hechten grote
waarde
aan
de
bescherming
van
uw
persoonsgegevens. Deze worden met de grootst
mogelijke zorg beveiligd en daarbij houden wij
ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt.
Persoonsgegevens die verwerkt worden
IMF verwerkt de persoonsgegevens die wij in het
kader van een mailwisseling, telefoongesprek,
brochureaanvraag of inschrijving van u of uw
werkgever ontvangen:
- Naam (voorletters, voor- en achternaam).
- Functie.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Postadres.
Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
verwerkt worden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
- Registratie en administratieve afhandeling van
uw inschrijving.
- Verzorgen van de door u gekozen opleiding
(uitnodiging, certificaat, etc.).
- Bezorgen van studiemateriaal.
- Informeren bij mogelijke wijzigingen van
diensten en producten.
- Verstrekken van de door u gevraagde
inlichtingen (zoals een brochure), reageren op
uw vragen en u eenmalig te informeren of de
informatie in goede orde ontvangen is.
- Informeren
over
vervolgtrainingen
of
ontwikkelingen in uw vakgebied.
- Versturen van de nieuwsbrief te (na opt-in).
- Voldoen aan de wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens delen met anderen
Indien nodig kunnen persoonsgegevens verstrekt
worden
aan
accreditatieorganisaties,
examenorganisaties, trainers en/of partners. Met
al
deze
partijen
sluiten
wij
een
verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor
eenzelfde
niveau
van
beveiliging
en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Google Analytics
IMF maakt gebruik van Google Analytics om te
analyseren hoeveel gebruikers de website heeft
en op welke manier de website gebruikt wordt.
IMF houdt dit niet bij op persoonsniveau (IP
adres), echter wordt dit wel door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten
(zie hiervoor het privacybeleid van Google).
Beveiliging
IMF
neemt
de
bescherming
van
uw
persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang,
ongewenste
openbaarmaking
en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Bewaartermijn
IMF bewaart uw persoonsgegevens zo lang als
noodzakelijk voor de eerder aangegeven
doeleinden of zo lang de wet dat voorschrijft.
Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Neemt u
hiervoor contact met ons op via privacy@imfonline.com. IMF zal binnen 10 werkdagen op uw
verzoek reageren.
Vragen of het indienen van een bezwaar
In het geval van vragen, bezwaren of klachten
met betrekking tot de verzameling van
persoonsgegevens en andere privacygevoelige
informatie kunt u contact met ons opnemen via
privacy@imf-online.com.
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