Privacyverklaring Thinq
versie 2.0 - 10 februari 2020

THINQ Training B.V. (Thinq) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens van Thinq):
Website: https://www.thinq-training.nl
Adres: Minosstraat 6, 5048 CK te Tilburg in Nederland
Telefoonnummer: 013 - 5700759
Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Thinq verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Thinq verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om onze diensten aan u te leveren (zoals het leveren van onze trainingen)
- Om te voldoen aan onze wettelijk plicht (zoals het bijhouden van de administratie).
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Thinq bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
- Betalingsgegevens en administratie bewaren wij 10 jaar
- Gegevens over cursussen en trainingen met een verloopdatum bewaren wij tot 2 jaar na het
aflopen van de verloopdatum
- Gegevens over cursussen en trainingen zonder verloopdatum bewaren wij tot 5 jaar na het
afgeven van het bewijs van deelname
Delen van persoonsgegevens met derden
Thinq verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden
die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld onze hosting provider en trainers die wij inhuren voor het geven
van trainingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Thinq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thinq neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of e-mail naar info@thinq-training.nl.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Thinq gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw rechten
Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De
rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging
maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten
koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek
weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.
Recht op inzage
U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook
vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van
persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de
bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.
U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u
bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.
Recht op rectificatie
Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons
verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.
Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan
wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.
Recht op het wissen van gegevens
Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om
bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van
het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor
het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer
noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan
wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze
afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens
slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of
schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen.
Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch)
geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.
Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan
wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.
Beperking van de verwerking
Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw
persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of
indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de

verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig
hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere
verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch
belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw
persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de
afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.
Recht op overdraagbaarheid
Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst
of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een
andere door u aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming
Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.
Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming
Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken
tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die
toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende
verwerkingsdoeleinden hierboven.
Het uitoefenen van uw rechten
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@thinq-training.nl.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of
verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN, MRZ (machine readable zone
onderaan het legitimatiebewijs) én pasfoto af te schermen.
We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet
mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de
redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden
verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).
Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan
heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

