
 

 

Privacyverklaring  
 
 
Kennismiddagen.nl is een handelsnaam van IXO, Training, advies en programma-management, 
geregistreerd in handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30236933. 
Kennismiddagen.nl is opgericht en wordt aangeboden door Ingrid de Jong en Marjoleine Kwak. 
 
Onder Kennismiddagen vallen de Kennismiddagen, Kennisdagen, de 4-daagse opleiding 
Bestuursassistent, interim opdrachten, coaching & begeleiding en incompany-trajecten welke 
aangeboden worden en vermeld staan op de website www.kennismiddagen.nl. 
 
 
Privacyverklaring van Kennismiddagen.nl 
Kennismiddagen.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. 
Kennismiddagen.nl verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal gegevens uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen wanneer dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van werkzaamheden 
namens Kennismiddagen.nl. 
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Kennismiddagen.nl. Door 
gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring te erkennen. 
 
 
1. Persoonsgegevens die Kennismiddagen.nl verwerkt 
Wanneer iemand zich aanmeldt voor een van onze diensten en/of de Nieuwsbrief vragen we om 
persoonsgegevens te verstrekken. Hieronder een overzicht van de persoons- en organisatiegegevens 
die wij verwerken: 
- voor- en achternaam  
- organisatienaam en (factuur)adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres en eventueel factuur e-mailadres. 
 
Als je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. 
Onze berichtenservice en opslag documenten vindt plaats op de beveiligde servers van Microsoft 
(Office365) en is alleen toegankelijk voor de oprichters en ondersteuners van de Kennismiddagen.nl. 
Sommige informatie zal gedeeld worden met sprekers/trainers (deelnemerslijst met jouw naam en 
organisatienaam / intake gegevens). Onze ondersteuners, spreker/trainers en verwerkers van de 
(financiële) administratie zijn verplicht vertrouwelijk met jouw informatie om te gaan. 
 
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door jouw surfgedrag op onze website en via het 
klikken op linken in onze Nieuwsbrieven, kunnen door ons via Google Analytics bekeken worden. 
Kennismiddagn.nl analyseert het gedrag op de website om daarmee het aanbod van producten en 
diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze doelgroep.  
 
 
2. Met welk doel verwerkt Kennismiddagen.nl je persoonsgegevens  
Kennismiddagen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- informatieverstrekking over de diensten die je van ons afneemt (uitnodiging, deelnemerslijst,  
  nazenden documentatiemateriaal) 
- facturatie incl. debiteurenbewaking en onze (wettelijke) verantwoording zoals BTW aangifte 
- verzenden van onze Nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt alleen aan ons adressenbestand  
  toegevoegd wanneer je diensten van ons afneemt of zelf hebt verzocht om opname in ons bestand  
  (via de website of e-mail). Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Ons  
  adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt. 
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- om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  
  voeren 
- om te evalueren 
- op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op LinkedIn. Deze  
  knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn zelf. Deze code  
  plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kan  
  wijzigen) om te weten wat LinkedIn met je persoonsgegevens doet.  
 
 
3. Gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal 
Kennismiddagen.nl maakt graag gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal waar onze deelnemers en 
sprekers op staan. Bij aanvang van elke activiteit van Kennismiddagen.nl waar foto’s of video 
opnames worden gemaakt, wordt vooraf gevraagd of de aanwezigen hiermee akkoord zijn. Op elk 
evaluatieformulier wordt een akkoord gevraagd voor het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal 
voor op de website, nieuwsbrief of delen via LinkedIn. Deze toestemmingen worden bewaard voor 
zolang als we de foto’s willen gebruiken. Er wordt alleen foto’s en beeldmateriaal gebruikt waarvoor 
alle personen die in beeld komen een akkoord hebben gegeven. 
Mocht je na een akkoord toch liever niet dat Kennismiddagen.nl je foto of ander beeldmateriaal 
gebruikt, dan is het sturen van een bericht naar kennismiddagen@kennismiddagen voldoende om het 
akkoord in te trekken.  
 
 
4. Hoe lang bewaart Kennismiddagen.nl de persoonsgegevens 
Kennismiddagen.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
 
Onze bewaartermijn(en) zijn:  
- 7 jaar voor financiële en fiscale gegevens   
- 10 jaar voor de persoonlijke gegevens van onze gastsprekers 
- de gegevens van personen of organisaties waarbij na 7 jaar nog een geschil loopt dat nog niet  
  afgerond is, worden langer bewaard, doch niet langer dan 7 jaar na het oplossen van het geschil 
- foto’s en beeldmateriaal worden 10 jaar bewaard 
 

5. Aanpassen privacyverklaring 

Kennismiddagen.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en op de 

website te plaatsen. 

 

 

Tricht, november 2019 


