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Privacyverklaring 
Savantis Training & Advies 

 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 
hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 augustus 2018. 
 

Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 
Stichting Savantis Vakcentrum 
KvKnr. 41149071 
Limaweg 25  
2743 CB Waddinxveen 
0182 - 64 11 11 
training@savantis.nl  
 

Je gegevens  
Savantis verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via 
de website, email of telefoon. Op meerdere pagina’s binnen onze website kun je gegevens achterlaten 
om teruggebeld te worden. Bovendien is het ook mogelijk om je via onze website in te schrijven voor 
een training en de nieuwsbrief. Elk contactformulier vraagt weer om andere persoonsgegevens. 
Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze 
dienstverlening, bijvoorbeeld via je werkgever.  
 
Savantis gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Je 
persoonsgegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen voor commerciële of andere 
doeleinden.  
 

Wat doen we met je gegevens? 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, in de 
vorm van een aanmelding via de website of een akkoord op een offerte of opdrachtbevestiging. 
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, 
bijvoorbeeld om subsidie te kunnen verlenen.  
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Savantis hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. 
Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
 

 Je zo efficiënt mogelijke van dienst kunnen zijn. 
 Klantgericht kunnen werken en onze diensten kunnen verbeteren.  
 De bescherming van onze financiële en juridische belangen. 

 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
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Welke gegevens verwerkt Savantis Training & Advies en waarvoor? 
 
Het aanvragen van advies of een offerte 
Voor het aanvragen van een advies of een offerte noteren wij de volgende gegevens ten behoeve van 
de correspondentie, om de dienstverlening goed te kunnen afstemmen op je vraag en om te kunnen 
beoordelen of wij te maken hebben met een beslissingsbevoegd persoon binnen de organisatie: 
- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Adresgegevens en website van de organisatie waar je werkt 
- De branche waarin de organisatie actief is 
- Je functie binnen de organisatie 
 
Het aanmelden voor trainingen of andere diensten* 
Het aanmelden voor een training of andere dienstverlening kan op twee verschillende manieren: 

1. Via de website, voor individuele aanmeldingen/inschrijving 
2. Via een aanmeldformulier die wordt toegezonden nadat er een opdracht is verleend. Dit 

formulier wordt in de meeste gevallen gebruikt om een groep werknemers aan te melden. De 
werknemers worden aangemeld door de werkgever. 

 
Voor het aanmelden van voor een training of andere dienst hebben wij de volgende gegevens nodig: 

 Voor- en achternaam; om te kunnen corresponderen, om aanwezigheid te registreren en om 
indien van toepassing een inlogcode te kunnen verstrekken voor de online leeromgeving. 

 Voorletters; deze worden vermeld op het te behalen certificaat. 
 Geslacht; om op de juiste wijze te corresponderen. 
 Functie; zodat wij een inschatting kunnen maken van de kennis en vaardigheden die je al hebt 

om onze dienstverlening daar zo goed mogelijk op af te stemmen. 
 E-mailadres; om te kunnen corresponderen over de dienstverlening en om, indien van 

toepassing, een inlogcode te kunnen verstrekken voor de online leeromgeving. 
 Telefoonnummer; om te kunnen corresponderen over de dienstverlening. 
 Adresgegevens van het privéadres/huisadres; om certificaten/diploma’s en lesmateriaal naar 

toe te kunnen zenden. 
 Geboortedatum en geboorteplaats; deze vermelden wij op je certificaat of diploma, zodat je 

kunt aantonen dat jij degene bent die het certificaat of diploma daadwerkelijk hebt behaald.   
 
Het uitvoeren van onze dienstverlening 
Voor het uitvoeren van trainingen, examens of andere dienstverlening verwerken wij alle schriftelijke 
en telefonisch correspondentie ten aanzien van deze dienstverlening in ons relatiebeheersysteem, 
zodat wij altijd kunnen terugvinden welke afspraken er zijn gemaakt en wanneer wat gecommuniceerd 
is met zowel de werkgever als de deelnemers. Dit doen wij om onze dienstverlening zo goed mogelijk 
te kunnen uitvoeren en om onze financiële en juridische belangen te kunnen waarborgen. 
 

Online leeromgeving 
Voor sommige trainingen maakt Savantis gebruik van een online leeromgeving. Hierin kun je de 
training voorbereiden, opdrachten inleveren en ontvang je feedback van de trainer. Daarnaast kun je 
corresponderen met andere deelnemers aan de training. Om een account te kunnen aanmaken 
worden je voornaam/voorletters, je achternaam en je e-mailadres gebruikt. Je voorletters/voornaam en 
achternaam is zichtbaar voor de trainers en andere deelnemers aan de training. Je e-mailadres is niet 
zichtbaar. Je bepaalt dus zelf of je je e-mailadres en eventueel andere gegevens deelt met de trainer 
en andere deelnemers. 
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Subsidie 
Voor het aanvragen van subsidie dient Savantis Training & Advies vanuit wettelijke grondslagen soms 
andere gegevens, zoals een Burgerservicenummer (BSN) te verwerken. Uiteraard geldt hiervoor ook 
dat wij alleen datgene vragen dat noodzakelijk is om de subsidie te kunnen aanvragen. Per project zal 
hierover afzonderlijk worden gecommuniceerd en wordt hiervoor afzonderlijk toestemming gevraagd. 
 

Service 
Je kunt met ons bellen, e-mailen of een ticket aanmaken via de website. Om je snel te kunnen helpen 
bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en bewaren we de correspondentie. Handig als je ons 
nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en ook e-mails 
worden bewaard in ons relatiebeheersysteem. Soms maken we gebruik van derden voor het geven 
van antwoord op je vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken. 
 
Savantis Training & Advies bewaart je gegevens in principe altijd in het archief, tenzij je zelf aangeeft 
dat je wilt dat deze gegevens verwijderd worden. Dit doen wij zodat je altijd kunt opvragen welke 
certificaten en diploma’s je in het verleden behaald hebt en om onze diensten beter te kunnen 
afstemmen op jouw opleidingsbehoeften. Mocht je een diploma of certificaat kwijt zijn, dan is het dus 
mogelijk deze opnieuw aan te vragen. 
 

Informatie over producten en diensten, subsidies en gewijzigde regelgeving 
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Savantis Training & Advies stuurt 4 tot 8 nieuwsbrieven 
per jaar. Zo blijf je op de hoogte van onze producten en diensten, subsidies en regelgeving.  
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website of per e-mail. We registreren hiervoor je voor- en 
achternaam en je e-mailadres. Ook kun je aangeven in wat voor sector je werkzaam bent en welke 
berichten je interessant vindt, zodat je alleen de informatie ontvangt die voor jou relevant is.  Wil je 
geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kun je je gemakkelijk afmelden door op de link te klikken 
die is opgenomen (onderaan) in elke nieuwsbrief. 
 
Soms maken we gebruik van derden voor het geven van informatie over producten en diensten. Die 
kan daarvoor jouw gegevens gebruiken. 
 

Verbetering van onze dienstverlening 
Onze diensten worden tussentijds en na afloop geëvalueerd. Dit doen wij om onze dienstverlening 
verder te optimaliseren, zodat die zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze opdrachtgevers. 
Wij vragen deelnemers aan onze dienstverlening om de dienstverlening te beoordelen. Deze 
beoordelingen vinden grotendeels anoniem plaats. Mocht de beoordeling niet anoniem plaatsvinden 
dan zullen wij de informatie nooit zomaar doorgeven aan derden tenzij je daar toestemming voor 
geeft. Indien de evaluatie niet anoniem plaatsvindt zullen wij je hier vooraf op attenderen.  
 
Daarnaast maken we gebruik van analyses op basis van persoonsgegevens om onze dienstverlening 
te verbeteren. Binnen deze analyses kunnen geen persoonsgegevens herleid worden. 
 
* Heb je in het verleden meer gegevens aan ons doorgegeven voor een aanmelding dan hierboven is 
beschreven, zoals bijvoorbeeld (je) Burgerservicenummer(s) (BSN), dan zijn deze gegevens 
automatisch verwijderd. 
 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?  
Savantis Training & Advies bewaart je gegevens in principe altijd in ons archief, tenzij je zelf aangeeft 
dat je wilt dat deze gegevens verwijderd worden. Dit doen wij zodat je altijd kunt opvragen welke 
certificaten en diploma’s je in het verleden behaald hebt en om onze diensten beter te kunnen 
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afstemmen op jouw opleidingsbehoeften. Mocht je een diploma of certificaat kwijt zijn, dan is het dus 
mogelijk deze opnieuw aan te vragen. 
 
Bijzondere persoonsgegevens, die bijvoorbeeld gebruikt worden om subsidieaanvragen te verwerken, 
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de instantie waaraan Savantis Training & Advies 
verantwoording dient af te leggen. Per project zal hierover afzonderlijk worden gecommuniceerd. 
 

Verstrekking aan derden 
In het kader van haar dienstverlening kan Savantis Training & Advies persoonsgegevens uitwisselen. 
Savantis Training & Advies maakt (deels) gebruik externe trainers en leveranciers voor onder andere 
de uitvoering van VCA-examens. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens 
verstrekt. Ook in applicaties waarvan Savantis gebruik maakt worden gegevens verwerkt.  
Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 
Hiervoor heeft Savantis verwerkersovereenkomsten afgesloten.  
 
Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Savantis aan een 
wettelijke verplichting moet voldoen.  
 

Hoe beveiligen wij je gegevens? 
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. 
De website www.savantis.nl is beveiligd met een eigen SSL (Secure Socket Layer) certificaat. De 
ingevoerde gegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde weg. 
 
Alle werknemers van Savantis hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en alleen de 
medewerkers die persoonsgegevens verwerken hebben toegang tot je gegevens. 

 

Doorgifte van je gegevens buiten Europa 
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt 
van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy 
Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 
 

Cookies 
www.savantis.nl gebruikt analytische cookies welke nauwelijks gevolg hebben voor je privacy. Dit zijn 
bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat je surfgedrag binnen onze website is. Voor meer informatie 
over deze cookies kun je onze cookieverklaring raadplegen. 
 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verwijderen of overdragen 
Je hebt het recht om Savantis een verzoek te doen tot inzage, wijzigen, verwijderen of overdragen van 
jouw persoonsgegevens. Wil je jouw persoonsgegevens inzien, verwijderen of aanpassen? Dan kun je 
telefonisch of per e-mail contact opnemen. We staan tijdens kantooruren klaar om je te helpen via 
training@savantis.nl of 0182 64 11 11. 
 
Neem je telefonisch contact op? Dan zullen wij enkele controlevragen stellen om te verifiëren of we 
daadwerkelijk contact met jou hebben. Na ontvangst van een verzoek per e-mail ontvang je binnen 1 
maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken 
je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
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Ook kun je Savantis verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. 
 
Let op: Zijn je gegevens eenmaal verwijderd, dan kunnen wij geen service meer verlenen ten aanzien 
van resultaten die in het verleden zijn behaald. 
 
 

Vragen? 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun 

je sturen naar: training@savantis.nl of je kunt telefonisch contact opnemen via: 0182 64 11 11. 
 
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Savantis, laat dit dan vooral 
aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 augustus 2018. 
Savantis kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de 
hoogte blijft van wijzigingen. 
 
 
 


