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PRIVACYSTATEMENT 
Versie 1.5 

INLEIDING  

Dit privacy statement is van toepassing op InAspire B.V. (KVK 62774662), InAspire College 
(handelsnaam) en E-userskills (handelsnaam).  

Contactgegevens 
InAspire B.V. 
Broekmorgen 8 
5401 PK Uden 
info@inaspire.nl 

InAspire (InAspire College en E-userskills) heeft te maken met verschillende vormen van 
persoonsgegevens. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt conform de eisen die de 
privacywetgeving voorschrijft. InAspire is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

InAspire verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt van de aangeboden diensten en/of 
omdat een organisatie of individu deze zelf aan InAspire verstrekt heeft. InAspire verwerkt de 
volgende persoonsgegevens: 

§ Voor- en achternaam 
§ Telefoonnummer 
§ E-mailadres 
§ Geboortedatum 
§ Gegevens over activiteiten op onze website 

Deze gegevens verwerkt InAspire voor de volgende doeleinden: 

§ Voor het uitvoeren van een getekende overeenkomst 
§ Om contact op te nemen wegens zaken omtrent de overeenkomst 
§ Voor het inschrijven voor trainingen, toesturen van informatie en/of lesmateriaal en 

registreren van aanwezigheid 
§ Voor het verlenen van toegang tot online leerproducten (inlog) 
§ Voor het verstrekken van certificaten en/of bewijzen van deelname 
§ Voor het verzenden van nieuwsbrieven (mits daarvoor aangemeld) 
§ Voor het communiceren over acties 
§ Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten 
§ Wanneer wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen 
§ In geval van vacatures 

DEMO  

InAspire biedt verschillende demo’s aan om een product van InAspire te ervaren. Om toegang te 
krijgen tot de demo dient er een naam en e-mailadres geregistreerd te worden. InAspire is bevoegd 
om contact op te nemen aan de hand van deze gegevens, voor commerciële- en informatieve 
doeleinden. 
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VERWERKEN VAN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

InAspire heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 
zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of 
een bezoeker ouder dan zestien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de 
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inaspire.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

InAspire neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van InAspire) tussen zit. 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

InAspire bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitzondering hierbij kan zijn wanneer de wet ons verplicht 
om de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

InAspire deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die u 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InAspire blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Iedere persoon heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft iedere persoon het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens 
door InAspire voor zover dit de overeenkomst met de hoofdopdrachtgever niet doorkruist.  Ook heeft 
elke persoon het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij InAspire een verzoek 
ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarover InAspire beschikt (in een computerbestand) 
aan te leveren. 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens dient 
de persoon zelf te sturen naar info@inaspire.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 
door de persoon zelf is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming 
van de privacy. 

InAspire zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek. InAspire wijst 
tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

InAspire neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als de indruk ontstaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@inaspire.nl. 


