
AVG Privacyverklaring Annie van Gansewinkel  - trainingen en cursussen 
 
 
Annie van Gansewinkel geeft trainingen en cursussen, voornamelijk op het gebied van creatief en 
zakelijk schrijven. Annie van Gansewinkel is een eenmansbedrijf, sinds 1997. 
Deze privacyverklaring is gebaseerd op de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) die vanaf 25-5-2018 geldt. De verklaring is van toepassing op de diensten die ik vanuit mijn 
eigen bedrijf aanbied.  
Voor werk dat ik verricht als opdrachtnemer voor andere organisaties houd ik me uiteraard aan de 
bepalingen die zij in hun privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten en 
geheimhoudingsovereenkomsten hebben opgenomen.   
 
Persoonsgegevens 
Om deelnemers en cursisten goed te begeleiden is er een wettelijke grondslag om gewone 
persoonsgegevens te verwerken. 
Dat zijn: naam, postadres, mailadres, bankrekeningnummer. 
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor contact, zoals verzending lesmateriaal en  begeleiding. Het 
bankrekeningnummer komt mee met de betaling van het cursusgeld. 
De deelnemer aan een cursus of training meldt zichzelf aan. De deelnemer heeft de keuze een aantal 
vragen van het aanmeldingsformulier niet in te vullen, bv. leeftijd en telefoonnummer.  
 
Verwerking gegevens 
In mijn eenmansbedrijf ben ik de enige die informatie verwerkt, dus ik hoef geen 
verwerkersovereenkomst op te stellen. 
Ik heb geen functionaris gegevensbescherming (FG) nodig. Ik hoef geen Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) uit te voeren omdat er bij mijn gegevensverwerking geen hoog privacyrisico is. 
Ook hoef ik geen register van verwerkingsactiviteiten op te stellen.  
 
Bewaren gegevens 
1 jaar na afloop van de cursus of training verwijder ik de gegevens van de deelnemer. Uitzondering: 
deelnemers die bij de evaluatie hebben aangegeven dat ze op de hoogte willen blijven van mijn 
cursusactiviteiten. 
7 jaar na afloop van de cursus of training verwijder ik de betaalgegevens. Die moet ik zo lang 
bewaren volgens de verplichte bewaartermijn van de Belastingdienst. 
 
Rechten van cursisten en deelnemers 
- recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking  
- recht op vergetelheid 
- recht op inzage 
- recht op rectificatie en aanvulling 
- recht op beperking van de verwerking 
Als een deelnemer of cursist gebruik wil maken van deze rechten kan hij of zij een schriftelijk verzoek 
indienen. Binnen een maand reageer ik en pas ik de gegevens aan of verwijder ze, behalve de 
gegevens waarvoor ik zelf aan wettelijke regels ben gebonden, zoals de bewaartermijn van de 
Belastingdienst. 
 
Deelnemers of cursisten kunnen zich met een klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) Postbus 93374  
2509 AJ DEN HAAG 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 



Tot slot 
 
Ik verkoop geen gegevens en stel ze ook niet aan bedrijven ter beschikking. 
 
Veiligheid 
Uiteraard beveilig ik mijn computer en andere apparaten tegen hacks en ander misbruik. Als zoiets 
zich onverhoopt toch voordoet, span ik me tot het uiterste in het probleem zo snel mogelijk te 
verhelpen.  
 
Teksten 
Deelnemers leveren tijdens de cursus of training teksten in voor feedback. Die teksten verwijder ik 
binnen 3 maanden na afloop. Dat geldt zowel voor papieren als digitale versies. 
Het spreekt vanzelf dat ik alle teksten met vertrouwelijkheid behandel. 
 
Ik verwijs deelnemers en cursisten naar de privacyverklaring op mijn website. 
 
 
 
 
 
Wageningen, 19 mei 2018 
 
Annie van Gansewinkel 
 
www.annievangansewinkel.nl 
Inschrijving KvK  Arnhem 09211875 
Als trainer ingeschreven in register CRKBO (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs) 
 
 
 
 


