Privacy policy
Waarborgen privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.savantis.nl is een belangrijke taak voor ons.
Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe wij deze
informatie gebruiken.
Uw gegevens
Op meerdere pagina’s binnen onze website kunt u gegevens achterlaten om teruggebeld te worden.
Bovendien is het ook mogelijk om via onze website brochures aan te vragen, u in te schrijven voor een
training en uw e-mail adres achter te laten voor het aanmelden voor de nieuwsbrief. Elk
contactformulier vraagt weer om andere persoonsgegevens.
Savantis gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft
u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt Savantis uw
gegevens niet om u ook andere informatie toe te sturen, tenzij u dit heeft aangegeven. Heeft u zich
aangemeld voor een training? Dan gebruiken wij de gegevens voor uw inschrijving, certificering,
opleidingsgeschiedenis en facturering. Daarmee voldoet Savantis aan de privacywetgeving.
Overzicht gevraagde persoonsgegevens
Afhankelijk van uw handeling binnen de website kan u gevraagd worden naar de volgende gegevens:
naam, achternaam, voorletters, geboortedatum, e-mail, website, telefoonnummer, factuur- en of
postadres, werkgever en contactpersoon gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in ons relatie
beheer systeem.
Savantis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen.
Beveiliging
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.
Cookies
www.savantis.nl plaatst één cookie bij bezoekers voor Google Analytics. Dat doen we om informatie te
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Zo kunnen wij meten hoe
vaak bezoekers terug komen en zien welke pagina’s het meest bezocht worden (website
optimalisatie). Ook houden we bij met welke browser u de website bezoekt. Meer informatie hierover
vindt u in onze cookie statement.
Strafbare feiten en/of uitlatingen
De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website
www.savantis.nl strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.
Wet bescherming persoonsgegevens
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). De autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Savantis respecteert en beschermt de privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer
informatie over de wetgeving kunt u vinden op de website: www.cbpweb.nl.
Akkoord
Door de informatie en de diensten op www.savantis.nl te gebruiken, gaat u akkoord de privacy policy
en de voorwaarden van Savantis die wij hierin hebben opgenomen.

