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Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
Xaurum B.V., gevestigd aan de Charles Petitweg 37-A2, 4827HJ Breda, is de verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
Wanneer u uw aanbod wilt laten accrediteren hebben we een aantal gegevens nodig om ervoor te zorgen
dat de accreditatie afhandeling soepel verloopt. Wat we met deze persoonlijke gegevens doen en waarom
we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.
Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Xaurum B.V. verwerkt van iedereen die een
aanbiedersaccount heeft aangemaakt in PE-online. Inbegrepen zijn onderstaande websites en applicaties:
•
•

PE-online.org;
PE-online iOS en Android app;

Welke gegevens?
•
•
•

Instituutgegevens zoals naam, adres
Gegevens zoals naam, telefoonnummer, adres, IP-adres of e-mailadres.
Accreditatiegegevens zoals cursuslocatie, uploads

Van wie verwerken wij gegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
•
•
•
•

Wij verwerken de instituutgegevens zoals bekend in uw account.
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die zich heeft opgegeven als contactpersoon van
een aanbiedersaccount binnen het account in PE-online.
We verwerken de accreditatiegegevens van alle cursussen die u invoert in het systeem.
We krijgen de gegevens rechtstreeks, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en
bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze helpdesk.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
(Beroeps)verenigingen
Wanneer u een accreditatieaanvraag verstuurd naar de beroepsvereniging krijgt deze de contactgegevens
te zien zoals op dat moment bekend in het account.
Wijzigt dit op een later moment, wat u zelf kunt doen, dan zijn de oude gegevens niet meer te zien.
Xaurum deelt verder geen gegevens.

Waar slaan we de gegevens op?
Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Xaurum B.V. neemt veel maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch
gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze
systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Daarnaast laten we bij Xaurum B.V. regelmatig onze
beveiliging toetsen door externe experts.
Vragen?
Als u nog vragen hebt over de wijze waarop Xaurum B.V. met gegevens omgaat, neem dan gerust contact
op met onze helpdesk. We helpen u graag.

