Privacyverklaring SAMI-training
In deze privacyverklaring legt SAMI-training, gevestigd aan de Röntgenlaan 7, 6711 GH Ede met kvk-nummer:
09149525 uit welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden SAMI-training deze gegevens verzamelt en
verwerkt, en wat haar cookiebeleid is.
Algemeen
SAMI-training respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.sami-training.com haar
(potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan SAMI-training worden verstrekt,
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit
aan derden verstrekt tenzij dit voor de uitvoering van onze diensten noodzakelijk is (denk aan een
deelnemerslijst SAMI-pelgrimages voor onze SAMI-begeleiders of de ontwikkeldossiers voor de Opleiding
SAMI-leiderschap), voor een passende bedrijfsvoering noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. SAMI-training
houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van SAMI-training of wanneer u anderszins contact heeft met SAMItraining, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van SAMI-training, legt SAMI-training
de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast en/of verwerkt deze.
Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het
product (pelgrimage, training, opleiding, begeleidingstrajecten enz.) waarin u interesse hebt getoond, die u
volgt en/of aan heeft deelgenomen (foto’s en/of filmpjes) en betalingsgegevens.
Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, ontwikkeldossier, coachverslagen,
aanwezigheid, behaalde studieresultaten, evaluaties, lichaamsmaten (i.v.m. pelgrimages), medische gegevens
(i.v.m. pelgrimages), vrijwaringsverklaring, SAMI-health-checks, certificering, licentieverlening.
Doel vastlegging persoonsgegevens
SAMI-training verwerkt uw persoonsgegevens:
• Om zowel telefonisch, per e-mail en/of per post contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt en/of om u te kunnen benaderen;
• Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een activiteit van
SAMI-training;
• Voor het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
• Voor evaluaties, certificering, licentieverlening en accreditatie;
• Voor het meer sfeer geven aan onze content (bijvoorbeeld website, social media, folders) door middel van
foto en filmmateriaal. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) alleen na goedkering
gebruikt;
• Om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
SAMI-training gebruikt uw persoonsgegevens dus in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit SAMI-begeleiding (coaching, teamcoaching, training,
consultancy).
Tevens informeert SAMI-training geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief
wordt niet aan derden verstrekt.
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Hoe lang SAMI-training gegevens bewaart
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens
worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst met SAMI-training; een passende bedrijfsvoering, of indien
dit wettelijk verplicht is.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van SAMI-training naar de aard van het
contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, een juiste bedrijfsvoering of zolang de wet
dat voorschrijft. Behaalde resultaten en certificering en foto en filmmateriaal van deelnemers worden
permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover niet
strijdig met wettelijke verplichtingen).
U heeft de mogelijkheid om de website van SAMI-training te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met
SAMI-training te delen, door cookies uit te zetten.
Delen met anderen
SAMI-training verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, een passende bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons
website van SAMI-training zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. SAMI-training kan niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. SAMI-training raadt
u aan de privacy-verklaringen van deze websites te lezen.
Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de
website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.
Inschrijfformulier
In het formulier wordt gevraagd om diverse gegevens om u nader te kunnen informeren of te assisteren. Deze
gegevens worden veilig via e-mail aan een SAMI-mailadres gestuurd en worden niet op de website opgeslagen.
Cookies
Wij gebruiken geen Cookies waarvoor een melding verplicht is. Onze cookies zijn alleen voor het functioneren
van de website van SAMI-training. Er worden geen tracking cookies geplaatst door ons of door derden.
Analytics
Wij gebruiken loggegevens over bezoekers uitsluitend voor SAMI-training zelf zonder gebruik te maken van of
gegevens te delen of te leveren aan derden zoals Google Analytics etc.
Met wie we uw data delen
Wij delen de gegevens van klanten en bezoekers niet met derden tenzij het noodzakelijk is voor een passende
bedrijfsvoering en/of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Partijen met wie we informatie delen:
• Perfectview: www.perfectviewcrm.nl
• Heijnsius Grafische vormgeving: http://www.heinsius.it/
• Entrust: www.entrust.nl
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Analytische cookies
Op de website van SAMI-training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert SAMI-training hiermee de werking van de website.
SAMI-training probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan
derden verstrekt.
SAMI-training maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van
Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen
geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt SAMI-training inzicht in het gebruik en
kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google wordt na maximaal 2 jaar
verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met SAMI-training opnemen door het sturen van een e-mail
naar: info@sami-training.com Klachten ten aanzien van de wijze waarop SAMI-training omgaat met de
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: info@sami-training.com. Mocht een klacht niet tot
tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon
0900 - 2001 201.
Beveiligen
SAMI-training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van SAMI-training maakt gebruik van een betrouwbaar ssl-certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door SAMI-training verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met SAMI-training op via info@sami-training.com.
Www.SAMI-training.com is de website van SAMI-training.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
SAMI-training behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt
dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.
SAMI-training
Adres:
K.v.K.-nr:
Telefoon:
E-mailadres:

Röntgenlaan 7
6711 GH, Ede
Arnhem 09149525
+31 6 38 30 10 79
info@sami-training.com

Privacyverklaring SAMI-training
September 2020

3

