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Algemene informatie:
Master it Training BV (hierna te noemen Master it) vind uw privacy erg
belangrijk en neemt de verwerking van uw persoonsgegevens dan ook zeer
serieus. Om u te informeren welke soorten gegevens Master it verwerkt en waarom wij dit
doen is dit Privacy Statement opgezet. Dit geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat u achteraf
niet voor verassingen komt te staan. Daarnaast willen wij bij Master it graag laten zien dat we
alleen de hoog nodige gegevens van u verwerken.

Verantwoording:
Master it is de zogeheten verantwoordelijke partij in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit
houdt in dat Master it beslist welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt moeten worden,
met welke doelen dat gebeurt en op welke manieren dit moet gebeuren. Wanneer Master it
gebruikt maakt van een derde partij voor de verwerking van deze gegevens blijft Master it
verantwoordelijk om te zorgen dat al uw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige
wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens:
Master it verwerkt alleen “standaard” persoonsgegevens in de zin van het Gerechtvaardigd
belang van Direct Marketing en omdat Master it sommige gegevens nodig heeft om haar
services en producten te kunnen leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NAW-gegevens of
trainingsprogressie. “Standaard” persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen
verschaffen over of terug kunnen leiden tot een identificeerbaar natuurlijk persoon (mens van
vlees en bloed) en niet onder de bijzondere persoonsgegevens vallen. Bijzondere
persoonsgegevens zijn o.a. iemands godsdienst, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, etc..
Bedrijfsgegevens vallen niet onder de noemer persoonsgegevens maar ZZP’ers worden bij
Master it in veel gevallen wél behandeld als natuurlijk rechtspersoon.

Verwerkte gegevens:
Bij Master it worden uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele aanvullende
mogelijkheden (bijv. fax, Skypegebruikersnaam, etc.) opgeslagen om contact met u te kunnen
opnemen. Op die manier kunnen wij u bijvoorbeeld wijzigingen in trainingslocatie doorgeven,
benodigde (online) oefeningen doorsturen of aanbiedingen doen.
Tevens verwerkt Master it gegevens omtrent uw trainingstraject zoals: welke trainingen
u heeft gevolgd, gaat volgen en van welke onderwijsvorm u gebruikt maakt (bijvoorbeeld
zelfstudie, Active Learning, etc.).
Voor onze website maken wij gebruik van cookies om een optimale gebruikservaring
te kunnen garanderen. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer
IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers
de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie
houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
Daarnaast is Master it wettelijk verplicht om sommige gegevens van u bij te houden
zoals facturen of overeenkomstgegevens.

Bewaartermijn:
Master it probeert in alle gevallen de verzameling en verwerking van gegevens tot een
minimum te beperken en verwijderd gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn. Zie ons
Register van Verwerkingsactiviteiten voor meer informatie over ons beleid m.b.t. het
verwijderen van gegevens.
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Toestemmingen:
Master it vraagt altijd expliciet toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens. Deze toestemmingen kunt u altijd weer intrekken.
Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitschakelen of limiteren. Dit kunt u in uw browser
instellen. Helaas is het voor Master it in sommige gevallen niet mogelijk om onze
services/producten te leveren wanneer er geen toestemming gegeven wordt tot verwerking
van bepaalde persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:
De AVG verplicht Master it om passende technische en organisatorische maatregelen te
nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo
worden de (persoons)gegevens die u invult op de website tijdens de verzending versleuteld
en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Binnen
Master it worden uw gegevens versleuteld bewaard en zijn alleen relevante medewerkers
gemachtigd om uw gegevens in te zien.

Uw privacyrechten:
Als burger van de EU heeft u een aantal privacyrechten. Deze rechten nemen wij bij Master it
zeer serieus. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op inzage van uw persoonsgegevens en recht op
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u graag een overzicht van Master it
ontvangt met alle door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u hiervoor op ons privacy
portal terecht op onze website (www.master-it.nl). Hier kunt u tevens wijzigingen aanbrengen
of een verzoek indienen tot verwijdering of overdracht van gegevens. Bij Master it streven wij
ernaar om alle verzoeken binnen hoogstens vier weken afgehandeld te hebben.

Master it Training BV
Fellenoord 170
5611 ZB Eindhoven
Tel:
Mail:
Whatsapp:
Web:

040 23 23 390
info@master-it.nl
06-52515098
www.master-it.nl

Voor meer informatie over dit Privacy Statement met betrekking op Master it Training BV (hierna te noemen
Master it) verwijzen we u door naar de website www.master-it.nl en naar de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u na aanleiding van dit statement nog
vragen hebt of advies verlangt omtrent de AVG of privacy in het algemeen dan kunt u terecht bij ons op het
volgende e-mailadres: info@master-it.nl of telefonisch op: 040 23 23 390. Het staat u ten alle tijden vrij om ook
een klacht in te dienen bij de AP. Hiervoor kunt u op hun website terecht.
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