
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacyverklaring 
 
Fair Academy 
Rivierdijk 109 
3372 BJ Hardinxveld Giessendam 
06 83242184 
info@fair-academy.nl 
 
Welke gegevens verzamelen wij: 

• e-mail adres  
• praktijknaam  
• voorletters, voornaam tussenvoegsel en achternaam  
• adres (mag ook praktijkadres zijn) 
• geslacht 
• beroep  
• BIG registratienummer indien van toepassing  

KRT / KRM nummer indien van toepassing  
• telefoonnummer 

 
Waarvoor gebruiken we deze gegevens?  

• Nieuwsbrieven: Wij versturen de nieuwsbrief om u op de hoogte te kunnen houden 
van onze cursussen via nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven verzenden we digitaal via 
mailchimp.nl. Bij iedere nieuwsbrief zit onderaan een link om u uit te schrijven voor 
deze nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor een symposium ontvangt u automatisch 
onze Fair Academy nieuwsbrief.  

• Symposia: Voor de symposia gebruiken we uw gegevens voor de deelnemerslijsten 
en registratie van uw accreditatiepunten bij het KRT en KRM.  

• Aanmelder.nl: De inschrijvingen en betaling voor de activiteiten worden afgehandeld 
via de website die gekoppeld is aan de website www.aanmelder.nl. Deze laatste 
verzorgt ook de betaling van de cursusgelden. Aanmelder.nl is ISO9001 en ISO 27001 
gecertificeerd. Dit is de hoogste standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement 
en informatiebeveiliging.  

• Informatie die u opgeeft bij de registratie bij aanmelder.nl zijn alleen toegankelijk 
voor de organisator Fair Academy. Uw gegevens zijn nooit toegankelijk voor 
zoekmachines. 

• Alle informatie die u aan Fair Academy verstrekt zullen vertrouwelijk en met 
inachtneming van de privacywet worden behandeld. 

 
 



Hoe lang bewaren we uw gegevens?  
De gegevens van de nieuwsbrief bewaren we totdat u zich uitschrijft via de unsubscribe link 
of als het e-mailadres niet meer bestaat. De cursusgegevens bewaren we minimaal 7 jaar, zo 
lang als dat voor de belastingdienst noodzakelijk is. 
 
Cookiebeleid 
Technische of functionele cookies 
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en 
dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies 
zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u 
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze 
website Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.  
Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies. 
 


