
Privacystatement 

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je de site 

gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw 

gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is 

van toepassing op de diensten van Sepia Opleidingen. Je dient je ervan bewust te zijn 

dat Sepia Opleidingen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites 

en bronnen. Door gebruik te maken van deze site geef je aan het privacy beleid te 

accepteren. En wanneer je akkoord aanvinkt voor de algemene voorwaarden je ook 

automatisch akkoord geeft voor het gebruik van de persoonsgegevens voor 

doeleinden zoals beschreven in deze privacystatement. Sepia Opleidingen respecteert 

de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

 

Het gebruik van verzamelde gegevens  

Rechtsgronden 

Toestemming, uitvoering van de overeenkomst/diensten, wettelijke verplichting en 

gerechtsvaardig belang 

 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer je, je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om 

persoonsgegevens te verstrekken, bij het vertrekken geef je ons toestemming voor het 

gebruik. Dit betreft jouw naam, adresgegevens, telefoonnummers, mailadres, 

geboortedatum en geboorteplaats. De betalingen gaan via iDeal in samenwerking met 

Mollie of via bankoverschrijving waarbij jouw bank en onze bank ING betrokken 

zijn. 

Tevens vragen we jouw om te bevestigen dat je hebt kennis genomen van welke 

vooropleiding geeist wordt en dat je hieraan voldoet. Deze gegevens worden gebruikt 

om de dienst uit te kunnen voeren. Zoals verstrekken van certificaten en diploma’s. 

Dit is het gedeelte van de wettelijke verplichting. In sommige gevallen kunnen we 

jouw vragen om jouw indentiteitsbewijs aan ons te laten zien. De gegevens worden 

opgeslagen in eigen beveiligde archieven van Sepia Opleidingen of op servers van 

een derde partij Digiteam. 

 

Communicatie 

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 

berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de 

desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te 



verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op 

beveiligde servers van een derde partij.  

 

Klachtenrecht 

Indienen van een klacht kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Cookies 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze 

klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt 

gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op jouw device worden geplaatst) om de 

website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 

gegenereerde informatie over het gebruik van de site kan worden overgebracht naar 

beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te 

houden hoe je de site gebruikt, om rapporten over de site-activiteit op te stellen en 

andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik.  

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw 

toestemming hiervoor hebben verkregen.  

 

Duur van de opslag 

We bewaren de verzamelde gegevens zolang dit wettelijk verplicht is of 7 jaar indien 

je geen verzoek tot beëindiging indient.  

 

Derden en profiling 

De informatie wordt met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern 

gedeeld worden. Het gerechtvaardig belang wordt ook gebruikt voor marketing 

doeleinden zoals beschreven in de nieuwsbrief en voor gebruik op social media. Onze 

samenwerkingspartners zijn andere opleiders waarmee wij samenwerken en partijen 

zoals banken, betalingsuitvoerders en marketingspecilisten. dit kan ten alle tijden 

veranderen. Het gaat nu om Google, Facebook, Instagram, YouTube, Fysiotape, 

LaPosta, Digiteam, Mollie, ING, Con Amore, BeCare, VOS, NESM, NGS, PE-

Online. Deze partners en onze docenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 

jouw gegevens te respecteren.  



 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze 

site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot 

wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen.  

 

Keuzes voor persoonsgegevens, gevolgen van niet verstrekken van gegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen 

van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.  Indien je geen 

gegevens aan ons wilt verstrekken is het niet mogelijk om deel te nemen aan de 

opleidingen met als doel mee te doen aan de toetsen/examens en met als doel het 

verkrijgen van certificaten/diploma’s e.d.. 

 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of 

om je af te melden. Tijdens het inschrijven voor een opleiding kan je aangeven dat je 

onze nieuwsbrief wilt ontvangen, wij versturen maximaal 4 keer per maand 

nieuwsbrieven met het programma LaPosta welke beschikt over jouw naam en 

mailadres ter behoeve van het verzenden van de nieuwsbrieven. 

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie, intrekken van toestemming 

Als je, jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, 

kun je contact met ons op nemen. Dit geldt ook voor verstrekking aan derden en 

profiling. 

 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt 

jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven 

wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en 

services, op onze en andere sites, niet correct functioneren als cookies zijn 

uitgeschakeld in uw browser.  

 

Vragen en feedback 



We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt 

over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: 

Indentiteit van de onderneming: 

Sepia Opleidingen 

KvK: 72075988 

BTW-nummer: NL149272194B02 

Schouwersweg 68 

4451 HT Heinkenszand 

0118-700247 

info@sepiaopleidingen.nl 

 

mailto:info@sepiaopleidingen.nl

