
Datum: 21 mei 2018 

 

Beste cursisten, 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook wel 

bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

De reden voor het ontstaan van de nieuwe wetgeving AVG is dat de huidige richtlijnen niet langer 

passen bij de digitale wereld zoals we deze nu kennen. Een belangrijke verandering voor bedrijven is 

bijvoorbeeld dat je meer zorg moet dragen voor de persoonlijke gegevens van klanten. De start van 

deze wetgeving maakt dat je meer verplichtingen hebt wat betreft het verwerken van 

persoonsgegevens.  Een onderdeel van deze verplichting is dat ik mijn cursisten in begrijpelijke taal 

informeer over onder meer het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens, aan wie ik de 

gegevens verstrek en hoe lang ik de informatie bewaar. Onder de wetgeving AVG heeft u tevens 

meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als het gaat om de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Ik verwijs u hiervoor graag naar de website van de autoriteit persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-

europeseprivacywetgeving/rechten-van-betrokkenen  

  

Binnen mijn lespraktijk nulerenhaken.nl in Ede gebruik ik de volgende persoonlijke gegevens voor het 

voeren van mijn administratie: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres 

en geslacht. Ik gebruik deze persoonlijke gegevens enkel voor administratieve doeleinden, namelijk 

het voeren van de administratie. De administratie bestaat uit registreren van betalingen per cursus  

en het in contact kunnen zijn met u als klant (via de email, post of telefoon).  

U kunt ten alle tijden aan mij vragen welke gegevens ik van u heb gedocumenteerd en waarom ik 

deze gegevens van u heb gedocumenteerd. U heeft namelijk binnen de regels van de wet recht op 

inzage en correctie en/of verwijdering van gegevens.  

 

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Marjo van den Born 

Nulerenhaken.nl 

  



 

 


