OMFT.info
Privacyverklaring

Wanneer u contact met ons opneemt, inschrijft voor een cursus of een bestelling plaatst, levert u
persoonlijke gegevens aan. Om optimale service aan u te kunnen leveren, houdt OMFT.info een
registratie bij van enkele van deze gegevens. Maar behalve een beperkte groep medewerkers van
OMFT.info heeft niemand toegang tot de gegevens die van u worden geregistreerd. Uw gegevens
worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. De websites omft.info en
webshop-omft.info werken weliswaar met cookies, maar dat zijn alleen tijdelijke functionele cookies
(om te kunnen onthouden wat er in uw winkelwagen staat), die verdwijnen zodra u de websites
verlaat.
Wel plaatsen wij, wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, uw naam, e-mailadres en woonplaats op
een deelnemerslijst van die cursus. Voor aanvang van de cursus ontvangen alle deelnemers aan de
betreffende cursus deze deelnemerslijst, om afspraken te kunnen maken over gezamenlijk vervoer
naar de cursus en voor het leggen van onderlinge contacten/afstemming na de cursus. Wanneer u
bezwaar heeft hiertegen, verzoeken wij u dit uiterlijk twee weken voor de start van de cursus te
melden aan OMFT.info via het e-mailadres cursus@omft.info.
De gegevens die OMFT.info van u registreert zijn:
•

•

•
•

Uw naam, de door u opgegeven adressen, telefoonnummers en e-mailadressen, om contact
met u te kunnen opnemen voor zaken die verband houden met uw bestelling of
cursusinschrijving en om bestelde materialen te kunnen uitleveren.
De facturen en betaalgegevens van de bestellingen en cursusinschrijvingen; deze hebben we
nodig voor onze boekhouding en we moeten ze bewaren tot zeven jaar na de
bestelling/inschrijving.
Uw KP-nummer (bij inschrijving voor een cursus), om de accreditatiepunten te kunnen laten
bijschrijven bij de StADAP
Uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven over de producten en cursussen van
OMFT.info. Mocht u geen prijs stellen op onze nieuwsbrieven, dan kunt u zich uitschrijven
door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

Deze gegevens worden goed beveiligd opgeslagen en OMFT.info neemt adequate maatregelen om ze
te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld
standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Als bezoeker van onze websites kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te bekijken, aan te
passen of volledig te wissen. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een leesbare vorm opgestuurd
te krijgen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, stuur dat verzoek dan via het e-mailadres waarop
u de gegevens hebt aangeleverd naar info@omft.info. We zullen zo’n verzoek uiterlijk vier weken na
ontvangst verwerken. Ook heeft u het recht om online een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u denkt dat wij oneigenlijk gebruik maken van uw persoonsgegevens.
OMFT.info heeft ook een eigen klachtenregeling. Zie hiervoor onze Algemene voorwaarden.
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