
 

Opleidingen voor complementaire en integrale zorg 
Privacyverklaring 

Algemeen 

Bij Prevenzis hechten we groot belang aan de bescherming van uw privacy en de 
veiligheid van de gegevens die we verwerken. We verzamelen alleen 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van de 
opleidingen, het volgen van studieresultaten, het tonen van de website(s) en de 
daarop aangeboden diensten, zoals het contactformulier, de webshop en de 

nieuwsbrief aanmelding. Prevenzis gebruikt deze persoonsgegevens zorgvuldig 
en alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt volgens de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens en andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. 

In deze privacyverklaring beschrijven we de belangrijkste rechten en plichten. 

Begripsbepalingen 

Prevenzis: opleidingsinstituut Prevenzis, ingeschreven bij KvK onder nummer: 

6265013, gevestigd aan Haven West 9 te 7731 GS Ommen. 

Persoonsgegevens: alle informatie of informatieonderdelen waarmee iemand kan 

worden geïdentificeerd, zoals o.a. contactgegevens (voornaam, voorletters, 
achternaam, adres, telefoon, e-mailadres, geslacht), de naam van uw bedrijf 
(indien van toepassing), de beroepsvereniging waar u bij bent aangesloten. 

Abituriënten register: dit is een lijst met de persoonsgegevens van de bij 
Prevenzis afgestudeerden van een 4-jarige opleiding tot therapeut. 

Functionaris voor de Gegevensbescherming: wij hebben een Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG adviseert ons op het gebied van 
de naleving van de AVG en houdt hier toezicht op. Daarnaast assisteert de FG 

ons bij eventuele datalekken. 

Datalek: het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan 

een onvertrouwd publiek. Dus de onbedoelde openbaring van of toegang tot 
persoonsgegevens; of vernietiging, wijziging, verlies of vrijkomen van 
persoonsgegevens. Overigens is er in de AVG geen definitie van een datalek 

opgenomen en baseert Prevenzis zich op de beschrijvingen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Gebruik van gegevens door Prevenzis 

Prevenzis gebruikt persoonsgegevens, zoals o.a. voor-en achternaam en e-

mailadres voor het verzenden van een nieuwsbrief, indien u zich daarvoor heeft 
ingeschreven. D.m.v. de inschrijving voor een activiteit uit het aanbod van 
Prevenzis, verleent u hiervoor toestemming. 



Persoonsgegevens worden op verschillende momenten verzameld, in het 

bijzonder wanneer u een mail stuurt naar Prevenzis, gebruik maakt van het 
contactformulier op de website(s), en/of u zich inschrijft voor een opleiding, na-

/bijscholing, workshop, masterclass of telefonisch contact opneemt, enzovoort. 

Prevenzis bewaart deze gegevens om u goed en adequaat te kunnen informeren 
en/of antwoord te kunnen geven op uw vragen. 

Prevenzis maakt gebruikt van een studentenvolgsysteem om de vorderingen van 
studenten zo beknopt mogelijk bij te houden en inzichtelijk te hebben voor de bij 

de opleiding betrokkenen (zoals o.a. docenten). Medewerkers van Prevenzis 
hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. derden. Deze informatie wordt 
gedurende 7 jaar bewaard. Na afstuderen worden de persoonsgegevens 

opgenomen in een abituriëntenregister met datum van afstuderen.  

Het kan zijn dat derde partijen inzicht hebben in (een deel van) uw 

persoonsgegevens. Het gaat dan om partijen die aan ons diensten leveren, zoals 
b.v. een cloud voor opslag van gegevens en applicaties die daarin worden 
gebruikt. En b.v. de accountant, voor controle op de boekhouding. Deze derde 

partijen zijn zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn afspraken gemaakt omtrent 
het omgaan met persoonsgegevens en het nemen van de wettelijk vereiste 

beveiligingsmaatregelen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 
verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingsverklaring. Wij controleren deze 

derde partijen op het naleven van de gemaakt afspraken. 

Docenten die bij Prevenzis werken doen dat na zorgvuldige selectie en o.b.v. een 
overeenkomst van opdracht met geheimhoudingsverklaring. Beide partijen zijn 

verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van hun overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 

dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. 

Daarnaast heeft Prevenzis de nodige technische, organisatorische en 

administratieve maatregelen genomen om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang daartoe 

hebben en om verlies en/of oneigenlijk gebruik tegen te gaan.  

Uw rechten 

Recht van inzage. U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij 
kunnen u op verzoek daarin inzage geven en op uw verzoek verstrekken wij u 
een kopie van de door Prevenzis verwerkte gegevens. 

Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de door Prevenzis verwerkte 
persoonsgegevens, heeft u het recht om deze gegevens de rectificeren en/of aan 

te vullen. 

Recht op gegevenswissing. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te 
verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden 
het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 



Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de 

verwerking van uw gegevens door Prevenzis intrekken. 

Recht van bezwaar en recht om een klacht in te dienen. U heeft het recht om 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Prevenzis 
heeft een klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe u een klacht kunt 
indienen en bij wie. 

Contact 

Indien u contact wilt opnemen met Prevenzis in verband met zaken die de 

verwerking van persoonsgegevens betreffen, kan dat via het onderstaande 
adres. 

Vermeld om welke persoonsgegevens het gaat. 

Om er zeker van de zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 

kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone (de strook met nummers 
onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het BSN (burger service 

nummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken door Prevenzis 
overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden 

behandeld. 

Prevenzis 

T.a.v. de directie 
Haven West 9 
7731 GS Ommen 

www.prevenzis.nl 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd indien daar aanleiding voor is. 
Aanleiding voor wijzigingen in de privacyverklaring kunnen zijn: verandering in 

de activiteiten van Prevenzis, aanpassingen in wet- en regelgeving aangaande 
privacy e.d. 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 18 oktober 2022. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Indien u van mening bent dat Prevenzis niet correct is omgegaan met het 

verwerken van uw persoonsgegevens en Prevenzis en u hebben dit niet onderling 
of volgens de klachtenregeling kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

http://www.prevenzis.nl/

