PRIVACYVERKLARING ALLES in 1 DIENSTEN (DBN)
Welkom bij Uitgeverij De Bloeiende Naboom, gevestigd aan de Botterstraat 18, 2162 LA, te Lisse.
	De Bloeiende Naboom is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik
in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met
persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.
	
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de diensten van De Bloeiende Naboom naast de
uitgeversactiviteiten genoemd in:
http://alles-in-1.org/content/upload/files/20180409_PRIVACYVERKLARING_ALLES-IN-1_UITGEVERIJ_V2.0.pdf
	Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een van onze studiedagen of begeleidingstrajecten dan vragen we
u om persoonlijke informatie te verstrekken.
DBN heeft de gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
	Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevensverwerking door de Bloeiende Naboom via het klantensysteem
van De Bloeiende Naboom, en de verwerking via onze website https:// http://alles-in-1.org en met betrekking tot
het gebruik van cookies.
	Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van De Bloeiende Naboom en worden gebruikt om onze
diensten aan u te leveren.
	Door gebruik te maken van onze dienst, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens
zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan
duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt.
	Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring: naam en adres,
Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, beeldmateriaal gemaakt ter plaatse.
	De Bloeiende Naboom respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
	We nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te
verminderen.
	Persoonlijke gegevens worden bewaard in onze database en kunnen door De Bloeiende Naboom. Beeldmateriaal
kan gebruikt worden gebruikt om reclame te maken voor zijn producten via website, nieuwsbrief, flyers, brochures
of sociale media
	Af en toe delen we deze informatie mogelijk ook met geïnteresseerde derden voor marketingdoeleinden. Als u uw
gegevens niet aan derden wilt verstrekken, geef dan een schriftelijke verklaring op het moment van registratie.
We houden statistieken bij op onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.
	U dient zich ervan bewust te zijn dat De Bloeiende Naboom niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites die toegankelijk zijn via een link op onze website. We raden u aan om de privacyverklaring en disclaimer
van die andere website te raadplegen wanneer u websites van derden bezoekt via onze website. U kunt zien dat u
niet langer op onze website bent als de URL is gewijzigd.
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	Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijzigingen in de
bedrijfsvoering van De Bloeiende Naboom. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te
raadplegen.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
	U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen.
In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Als u op enig moment geen informatie meer per e-mail wenst te
ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven.
	Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 april 2018
	Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van DBN, dan kunt u deze richten aan: Mw. C. Wassenaar –
van Gelder, Botterstraat 18, 2162 LA, Lisse, 0224-214745, info@alles-in-1.org.
	Heeft u vragen over de manier waarop DBN met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik
van uw gegevens dan kunt u terecht bij DBN Mw. C. Wassenaar – van Gelder, Botterstraat 18, 2162 LA, Lisse, 0224214745, info@alles-in-1.org. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.
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