
 

Privacyverklaring 
 
Wanneer je je als deelnemer inschrijft bij EFTiN voor een opleiding of masterclass vragen 

we om  persoonsgegevens door te geven. Op het gebied van de bescherming van deze 

persoonsgegevens nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij transparant 

zijn over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn veilig bij EFTiN.  

 
In deze privacyverklaring leggen we kort uit wat we doen met persoonsgegevens en daarmee 
voldoen aan de wettelijke verplichting zoals beschreven in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
De administratie van EFTiN verwerkt persoonsgegevens vanwege inschrijving en deelname 
aan een opleiding of masterclass bij EFTiN. Wij verwerken de ingevulde persoonsgegevens 
op het verstuurde digitale inschrijfformulier https://www.eftin.nl/aanmelden 
 
De administratie van EFTiN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• het plannen en verzorgen van de opleidingen en masterclass; 

• om te bepalen of wordt voldaan aan de vereisten om aan de cursussen of 
masterclasses deel te kunnen nemen; 

• om cursisten te kunnen e-mailen of bellen; 

• om benodigde opleidingsgegevens en lesmateriaal toe te kunnen mailen; 

• het monitoren van de opleidingen en masterclasses; 

• het aanmelden bij Kloosterhotel ZIN voor overnachtingen tijdens de opleidingen 
en masterclasses;  

• het informeren van docenten en facilitators over deelnemers aan de opleiding; 

• het aanmelden bij beroepsverenigingen voor geaccrediteerde opleidingen en 
masterclasses; 

• het bewaken, in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van onze 
opleidingen en masterclasses door middel van het analyseren van evaluaties van 
opleidingen, masterclasses en (co-)docenten door deelnemers; 

• het informeren over relevante opleidingsmogelijkheden en nieuws vanuit EFTiN 
middels de digitale nieuwsbrief.   

De administratie van EFTiN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de 

doeleinden te bereiken zoals deze zijn beschreven in deze privacyverklaring. Daarbij 

wordt rekening gehouden met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. De 

toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en de officemanager van EFTiN heeft 

geheimhoudingsplicht ter bescherming van persoonsgegevens om misbruik, verlies en 

onbevoegde toegang tegen te gaan.  

Wanneer er vragen zijn over welke persoonsgegevens en hoe EFTiN persoonsgegevens 

verwerkt, kan er altijd contact met de administratie van EFTiN worden opnemen 

info@eftin.nl. 

https://www.eftin.nl/aanmelden

