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Algemeen 
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze 
wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van 
wie de gegevens zijn, bepaalde rechten.  
De Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV (ASIMH BV) zal zeer zorgvuldig, 
respectvol en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan, ze nooit aan derden verkopen. 
 
Waarom verwerken we persoonsgegevens? 
Binnen onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is 
noodzakelijk om de inschrijving voor nascholingen en trainingen gaat te laten verlopen, jou bij 
wijzigingen over de trainingen te kunnen informeren en accreditatiepunten te kunnen verwerken. 
 
Wat z i jn  onze p l ichten? 
De ASIMH BV  is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
die binnen het opleidingsinstituut plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de 
ASIMH BV als volgt: 
 
Welke gegevens verzamelen we van u?  

• NAW gegevens 
• Telefoon 
• Mailadres 
• BIG nummer 
• Bankgegevens 

Over deze gegevens beschikken wij als je je hebt ingeschreven voor een nascholing of training of je 
hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wilt volgen. 
 
Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?  
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

o voor soepel verloop en informatie deling nascholingen en trainingen; 
o voor het verwerken van accreditatiepunten; 
o voor het op de hoogte houden van nieuwe nascholingen, trainingen in ontwikkelingen 

binnen het veld. 
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
• Alle medewerkers binnen de ASIMH BV  hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met 

uw persoonsgegevens. 
• Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Dit gebeurt met behulp 

van een paswoord op de computer. Gegevens worden deels offline opgeslagen, deels binnen de 
niewsbrief-software, PE-online voor accreditatie en Woo-commerce voor online inschrijvingen (met 
SSL certificaat). Tevens kan de accountant/ belastingadviseur gegevens inzien die noodzakelijk zijn 
voor de belastingaangifte. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. 

• Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 
 
 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
Voor zolang dat zinvol is voor bovenstaande doelen. 



 
 
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 
Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht je er 
aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens  
 


