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Uw privacy met betrekking tot de workshops en opleidingen 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij 
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden 
geen toegang hebben tot uw gegevens. Als directeur (jette Peuscher) van het 
bijscholingsplatform heb ik, samen met mijn administratief medewerker toegang 
tot de gegevens in uw dossier. Mocht u een bijscholing bij van een partner 
aangeschaft hebben, zal deze partner alleen voor- en achternaam van de 
deelnemers ontvangen.  Mochten deelnemers hun gegevens uit willen wisselen met 
de andere deelnemers om bijvoorbeeld te kunnen oefenen met elkaar regelen ze dit 
onderling. Zo ook wanneer er behoefte is aan een groep app (whatsapp) wordt dit 
aangemaakt en beheert door de deelnemers zelf. De gegevens uit uw dossier 
kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de 
financiële administratie, zodat de directeur of mijn administrateur, een 
factuur kan opstellen.  

• Als de Buutplek vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw 
gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 

Privacy op de factuur 
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:  

• Uw naam, adres en woonplaats 

• Betreffende bijscholing  
• De kosten van het bijscholing 

• Betalingstermijnen 
 
Bezoekersgegevens: 
Op de website www.De-Buutplek.nl worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-
adres en activiteiten op de website bijgehouden. Kijk onder het kopje “Cookie” van 
dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de 
website. 
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Voor het aanbieden van bijscholingen en/of (online) producten maakt de Buutplek 
op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op 
randapparatuur (computer, tablet, etc.) wordt geplaatst. De informatie die in de 
cookie is opgeslagen kan jou als bezoeker herkennen, telkens als je de website 
bezoekt. In je internetbrowser kan je cookies altijd buiten werking stellen, zonder 
dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Echter kan het 
gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk 
voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies verwijs 
ik je naar de website van Veilig Internetten: klik hier 
De Buutplek maakt gebruik van de volgende cookies: 

• Functionele cookies, die benodigd zijn voor een goede werking van de 
website. 

• We maken gebruik van cookies voor webanalyse service (zoals Google 
Analytics). Via deze cookies krijgt de Buutplek inzage in het bezoek aan de 
website. Het gaat om informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s 
en onderwerpen op de website, etc. Met deze informatie kan Annette Weers 
de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de 
websitebezoekers. Privacybeleid Google: klik hier. Privacybeleid Google 
Analytics: klik hier 

• Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de content van de Buutplek 
website te delen via social media, biedt de Butplek op diverse pagina’s en bij 
diverse content, social media buttons. Dit betreft social media, zoals 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc. 
Deze cookies zijn alleen van toepassing indien je gebruik maakt van de 
betreffende social media en gebruik maakt van de buttons. 
Voor meer informatie over de privacy m.b.t. de diverse social media verwijs 
ik je naar de privacy verklaringen van de desbetreffende social media 
kanalen. 

 

http://bit.ly/2XGCkrc
http://bit.ly/2XISfFB
https://bit.ly/analyticsprivacy

