Privacyverklaring Uitgeverij Essener
Uitgeverij Essener biedt een breed scala van diensten en producten aan. Om u zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden:
- om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
- om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
en/of post;
- om u gratis docentexemplaren te sturen;
- voor de uitvoering van overeenkomsten.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, functie, (mobiel)
telefoonnummer en de lesmethoden die u gebruikt.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat noodzakelijk is voor de levering
van de door u bestelde producten of voor het toesturen van nieuw verschenen methoden. Wij geven
bijvoorbeeld uw NAW-gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.
Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is.
Gedragsregels
Voor onze medewerkers geldt strikte geheimhouding van alle informatie die binnen onze uitgeverij
wordt verwerkt.
Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website, gaat u akkoord met deze
privacyverklaring.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens en dat de toegang tot deze gegevens
afgeschermd is. Voorts bewaren wij deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Inzage en correctie
U kunt te allen tijde verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van de bij ons geregistreerde
persoonsgegevens. Neem daarvoor contact met ons op via info@essener.nl.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd.
Persoonsgegevens digitale leermiddelen
Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze digitale
leermiddelen verwijzen wij u naar de privacybijsluiter op essener.nl/privacy.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

