
 

 

Privacyverklaring NOBI Learning – Januari 2020  
 

NOBI Learning, gevestigd aan Nassaukade 34, 1052 CK in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.  

 

NOBI Learning vindt jouw privacy van groot belang en daarom houden wij ons volledig aan de privacywet 

(AVG/GDPR). Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat wij deze altijd correct 

gebruiken.  

 

Kris Dirks is Functionaris Gegevensbescherming van NOBI Learning. Zij is te bereiken via 06 46 21 15 94 

of ons algemene e-mailadres info@nobilearning.nl. 

 

Persoonsgegevens die NOBI Learning verwerkt  

NOBI Learning verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je 

deze zelf aan ons verstrekt, zoals bij het invullen van een contactformulier op onze website. Wij kunnen de 

volgende persoonsgegevens verwerken:  

• Voor- en achternaam  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres  

 

NOBI Learning verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden  

NOBI Learning verwerkt jouw gegevens om contact met jou op te kunnen nemen wanneer je daar om vraagt. 

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst 

tot dienstverlening, zoals het aanvragen van een vrijblijvend inspiratiegesprek of het volgen van een van onze 

trainingen. Tot slot kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je een mailing toe te sturen, wanneer jij hiervoor 

toestemming hebt gegeven.  

 



 

Hoe lang NOBI Learning gegevens bewaart  

NOBI Learning bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de 

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, 

is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

NOBI Learning verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is 

voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben afgesloten of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  

 

Het komt voor dat andere partijen waarmee wij samenwerken jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met 

deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen, dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij 

krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw 

gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor 

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook 

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen  

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te verwijderen of over te 

dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht sturen naar 

info@nobilearning.nl. NOBI Learning antwoordt binnen 2 dagen, binnen 2 weken is jouw verzoek 

vertrouwelijk afgehandeld.  

 

 



 

Beveiligen van gegevens  

NOBI Learning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Het beveiligde gedeelte van onze website maakt gebruikt van een betrouwbaar SSL Certificaat om te 

borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je 

meer informatie wenst over de beveiliging van door NOBI Learning verzamelde persoonsgegevens, neem 

dan contact op met NOBI Learning via info@nobilearning.nl.  

 

Wijzigingen Privacyverklaring  

De Privacyverklaring van NOBI Learning kan worden aangepast als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe wettelijke 

bepalingen, veranderende inzichten, e.d. De vernieuwde Privacyverklaring wordt dan via de website van 

NOBI Learning gecommuniceerd.   


