
Privacy-Statement 

1. Website 
De website is uitsluitend een informatieve website. Er is geen webwinkel-functionaliteit in voorzien. 
Als zodanig wordt er geen enkele informatie digitaal opgeslagen d.m.v. de website. Via de website 
kan wel een aanmelding worden gedaan of een bericht worden verzonden. Er worden geen 
betalingen verwerkt noch worden gevraagd naar prive-adressen, telefoonnummers, BSN-nummers, 
banknummers of enig ander gegeven in de persoonlijke sfeer..  
Er is geen directe link tussen de website en het intern gebruikte CRM-systeem.  
De website maakt geen gebruik van Cookies. Zodoende wordt er ook geen toestemming gevraagd 
voor het gebruik hiervan  

2. Het CRM-systeem  
Dit systeem is niet via het internet bereikbaar. Intern is dit beveiligd met een 2 staps autorisatie  

3. Voor wie? 
Gegevens welke wij intern opslaan voor commerciële doeleinden zijn uitsluitend voor eigen gebruik 
en worden op geen enkele wijze aan derden ter beschikking gesteld  

4. Welke gegevens?  
Wij beperken ons tot het bewaren van gegevens welke ook in openbare bronnen  te vinden zijn, 
hooguit verrijkt met doorkiesnummer voor onze contactpersonen cq afdelingen.  

5. Servers  
Al onze servers staan op een eigen beveiligde locatie.  

6. Administratie 
Alle financiële en loonadministratie wordt in eigen beheer gevoerd. De administratieve software is 
niet via internet toegankelijk  

7. Inzage/Rectificatie  
Op persoonlijke informatie welke onder de werkingssfeer van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) valt heeft u het recht van inzage en rectificatie. Een verzoek dient 
altijd schriftelijk te worden gedaan en hierop zal schriftelijk worden geantwoord binnen een termijn 
van 30 dagen  

8. Wijzigingen  
Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde dit privacy-statement aan te passen als de regelgeving 
of onze werkwijze dit vereist. 

Contactpersoon privacyzaken: 

Telemarkt Trainingen b.v 
Dhr. R. Stolk Essebaan 73 2908 LJ  Capelle aan den IJssel 
T 010252424 E privacy@telemarkt.nl 

Vandaag geleerd, morgen toegepast  

Telemarkt Trainingen ▪ Essebaan 73 ▪ 2908 LJ Capelle aan den IJssel ▪ T +31 10 25 82 424 ▪ KvK: 24195376 
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