1. Privacy beleid van Atlas grow
how
Al meer dan 30 jaar vindt Atlas grow how uw privacy erg belangrijk. Aangezien u vertrouwen stelt in ons, zien
wij het ook als onze belangrijke verantwoordelijkheid én taak om uw persoonlijke gegevens maximaal te
beschermen.
Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
(AVG)
Met dit document willen we u informeren over ons beleid rond privacy : wie verantwoordelijk is voor de
verwerking van de gegevens, welke gegevens we verzamelen, met welke doeleinden we deze verzamelen en
welke rechten u precies heeft met betrekking tot deze verwerkingen. Bovendien zal Atlas grow how er, in de
mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben
tot de gegevens. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de
uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst. Ook zullen alle
aangestelden de vertrouwelijkheid van de gegevens dienen te respecteren.
We nodigen u vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en dit ook regelmatig te doen.
Atlas grow how behoudt zich immers het recht voor om aanpassingen door te voeren aan dit document, zonder
dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. Indien u vragen heeft over onze Privacy
Verklaring, dan kan dit door contact op te nemen via info@abt.be. We zullen u graag te woord staan.
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3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De betrokken gegevens worden verwerkt door Atlas grow how BVBA, Wuytsbergen 80,
2200 Herentals. (0836 103 772). Atlas grow how wordt volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke.
Dit wil zeggen dat Atlas grow how BVBA instaat voor de correcte verwerking van de
betrokken gegevens en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met
betrekking tot gegevensverwerking terecht kan bij Atlas grow how.
Atlas grow how BVBA
Wuytsbergen 80, 2200 Herentals
ondernemingsnummer : 0836 103 772
tel. 03/ 235 59 50
info@abt.be

4. ALGEMENE DOELEINDEN VAN DE BEWERKING
Atlas grow how verwerkt uw gegevens op de wijze die hieronder verder beschreven staat. Atlas grow
how streeft ernaar uw gegevens niet door te geven aan derde partijen of aan derde landen die niet
vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, dan
laten we u dit weten.
Alle gegevens met betrekking tot open trainingen binnen onze Atlas Open Academy, workshops voor
bedrijven en instanties, business conférences en personal coachings worden uitsluitend bewaard én
verwerkt om de kwaliteit en professionaliteit van onze opdracht/interventies te verzekeren. Het gaat
uitsluitend om gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
De voorbereidende informatie rond opdrachten wordt indien noodzakelijk voor de perfecte uitvoering
van de opdracht uitsluitend gedeeld met interne collega’s binnen atlas (onze eigen consultants).
Op grond van gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt Atlas grow how BVBA zich het recht
voor om de betrokken gegevens te gebruiken voor direct marketing.
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5. VERWERKINGSACTIVITEITEN IN DETAIL
De persoonsgegevens worden door Atlas grow how gebruikt bij de volgende verwerkingen:
sollicitaties als kandidaat-consultant/trainer bij atlas
e-mail communicatie
beheer klanten en deelnemers aan onze workshops, trainingen, Open Academy,
Conférences
beheer van leveranciers
bezoek aan onze website
profilering
direct marketing
prospectie

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Atlas grow how gedurende een periode
van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard,
tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden
vereisen.

Atlas grow how doet aan direct marketing door het verzenden van mailings aan klanten,
deelnemers en prospecten. Teneinde het verzenden van mailings gericht te kunnen
uitvoeren, maakt Atlas grow how gebruik van profilering. Op deze manier tracht Atlas
grow how haar klanten, deelnemers en prospecten per e-mail enkel informatie en
aanbiedingen te bezorgen die hen zouden kunnen interesseren.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die
Atlas grow how inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren.
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6. UW RECHTEN UITOEFENEN
Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits
bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de
verwerkingen zoals eerder beschreven die Atlas grow how uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en
op eenvoudig verzoek aan info@abt.be.
Atlas grow how zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon
faciliteren:
- recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
- recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
- recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
- recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
- recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
- recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
Op een correcte manier toestemming vragen. Daar is het ons steeds om te doen. Atlas voorziet bij de
toestemming een vrijwillige keuze, waarbij de betrokkene uitdrukkelijk kan instemmen. (opt-in).
Atlas licht de betrokkenen steeds correct in voor wat en voor welke doeleinden toestemming wordt
gevraagd. Atlas leidt geen toestemming af uit een stilzwijgen, een vooraf aangevinkt vakje of uit een
niet-handelen. Atlas voorziet dat de betrokkene te allen tijde zijn toestemming kan intrekken. Het
intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven van de toestemming.

7. SLOT BEPALINGEN
Indien een natuurlijke persoon van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar
persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de AVG kan zij hieromtrent
een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Indien er verschillen zouden bestaan tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy
Verklaring en een overeenkomst tussen Atlas grow how en een klant, zullen de bepalingen
zoals opgenomen in de overeenkomst primeren
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