PRIVACY STATEMENT
OVERHEIDSCURSUSSEN B.V. / WATERSCHAPSLAND
Algemeen / inleiding
Waterschapsland is een onderdeel van Overheidscursussen B.V. (KvK 81976682). Waterschapsland
en Overheidscursussen B.V. (hierna samen te noemen: WSL) hechten aan privacybescherming.
WSL gaat op een zorgvuldige manier met uw gegevens om.
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is elk bedrijf dat
persoonsgegevens verwerkt gehouden om een privacy statement te hebben. Met dit document
voldoet WSL aan de informatieplicht die voor haar geldt jegens degene wiens persoonsgegevens door
ons worden verwerkt.
De informatieplicht uit de AVG ziet op het uitleggen welke gegevens er worden verzameld en hoe ze
worden verwerkt of bewaard. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.
Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens.
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking en communicatie
WSL verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, om dienstverlening te kunnen
verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. WSL (formeel
Overheidscursussen B.V.) is dus de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.
WSL verzorgt overigens geen digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich kunt aanmelden. Wel
onderhoudt WSL diverse kenniswebsites (de belangrijkste is waterschapsland.nl) die u kunt bezoeken,
maar daarvoor is geen registratie vereist.
Doel verwerking persoonsgegevens
WSL verwerkt de hierna opgesomde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen
doeleinden:
- Het verzorgen van cursussen, waaronder begrepen toezending van cursusmateriaal en/of
informatie en eventuele inlogcodes voor online onderwijsbijeenkomsten en/of digitale
leeromgevingen of, in voorkomende gevallen, het zoeken van telefonisch contact in dit kader;
- Het innen van declaraties/facturen;
- Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, voor zover relevant;
- Marketing- en communicatie activiteiten, waarbij wij uw gegevens nooit zonder uw
toestemming aan commerciële, derde partijen zullen verstrekken;
- Het zoeken van contact na ontvangst van uw gegevens in geval het initiatief bij u ligt,
bijvoorbeeld vanwege een uitvraag of een verzoek om (nadere) informatie.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
WSL kan de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de
dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
- Uw voornaam/voornamen en achternaam;
- Uw geboortedatum;
- Uw woonplaats;
- Uw adres en huisnummer;
- Uw postcode;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Overige gegevens die zijn benodigd voor het uitvoeren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld
uw functieprofiel.

Deze gegevens verwerkt WSL, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrek, in
het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via
openbare bronnen bekend zijn geworden.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
WSL verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te
noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
- Wettelijke verplichting;
- Uitvoering van een overeenkomst (opdracht);
- Verkregen toestemming van betrokkene(n).
Delen van persoonsgegevens met derden
WSL deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.
WSL werkt sinds 2022 samen met Segment Opleidingen B.V. (hierna te noemen: Segment), dat onder
meer administratieve en organisatorische taken verricht. Wij verstrekken aan Segment slechts de
gegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de opdracht (van uw organisatie) tot het
geven van een cursus. Segment is een gecertificeerde organisatie, die net als WSL de privacy hoog in
het vaandel heeft en als vanzelfsprekend eveneens beschikt over een privacy statement. Dat is te
vinden op hun website: www.segment.nl (homepage, onderaan).
Beveiliging persoonsgegevens
WSL hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval WSL
gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal WSL in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over
afdoende beveiligingsmaatregelen. Te denken valt aan een geheimhoudingsverklaring, ondertekend
door de betreffende dienstverlener. Om de veiligheid van het computersysteem van het bedrijf (en dus
ook bestanden waarin persoonsgegevens staan) te waarborgen heeft WSL een gesloten systeem
(geen ‘cloud’ dus), dat zeer goed beveiligd is.
Bewaartermijn persoonsgegevens
WSL bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is
vereist.
Welke rechten heeft degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt?
Het is belangrijk dat kenbaar is welke rechten degene heeft wiens persoonsgegevens worden
verwerkt. Het gaat om de onderstaande rechten:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
d. recht van verzet;
e. recht op dataportabiliteit;
f. recht op vergetelheid;
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering
van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via
onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader
bericht van ons.

Contactgegevens voor een verzoek:
Overheidscursussen B.V. (Waterschapsland)
t.a.v. mr.drs. M.A. de Groote
Piet Avontuurstraat 9
4818 TD Breda
Of mail naar: info@waterschapsland.nl
Social media en websites van derden
WSL maakt geen gebruik van social media, behoudens Linked In. De website van WSL bevat wel
links naar websites van derden, ook in blogs op die site. WSL houdt geen toezicht op en is niet
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het
gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van de diensten van derde partijen
gebruik maakt, voor zover relevant, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door
te lezen.
Statistieken en cookies
WSL houdt geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Er worden
geen ‘cookies’ verzameld.
Volledigheidshalve enkele opmerkingen over cookies in het algemeen. Een cookie is een klein
tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van WSL op bijvoorbeeld uw computer, tablet of
smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren,
hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of
verwijderen.
Aanpassingen privacy statement
WSL heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de
website van WSL gepubliceerd.
Vragen en contact
Voor vragen over het vorenstaande kunt met mr.drs. M.A. de Groote contact opnemen
(telefoonnummer direct: 06 – 28501030; e-mail: info@waterschapsland.nl).
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