
PRIVACYVERKLARING  
 
In het kader van de AVG laten we je in deze verklaring weten welke gegevens we opslaan en wat we 
ermee doen.  
 
Welke gegevens slaan we op? 
Voor de Leergang Interveniëren slaan we de volgende gegevens op: 

• bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer 

• naam, telefoonnummer en emailadres van de deelnemer 

• betalingsgegevens en betalingscondities 
 
In opdrachten slaan we de volgende persoonsgegevens op: 

• bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer 

• naam van de opdrachtgever 

• emailadres van de opdrachtgever 

• telefoonnummer van de opdrachtgever 

• betalingsgegevens en betalingscondities 

• indien van toepassing: namen, emailadressen en telefoonnummers van betrokken 
medewerkers uit bijvoorbeeld projectgroepen 

 
Doeleinden van gebruik 
Wij gebruiken deze gegevens voor: 

• de uitvoering van onze diensten en opdrachten 

• relatiebeheer 

• product -en dienstontwikkeling 

• indien nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Strange. 
Alle gegevens zijn voor eigen gebruik en worden alleen gedeeld met derden indien dat nodig of 
wenselijk is voor de opdracht. We verkopen of ruilen gegevens niet met derden. 
 
Wie is de beheerder van je persoonsgegevens?  
Beheerders zijn Shirine Moerkerken (shirine@strange.nl) en Johanna Lievense (johanna@strange.nl) 
 
Links naar andere websites 
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Strange is niet verantwoordelijk voor het 
privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.  
 
Gegevensbeveiliging 
Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens om en beschermen ze zo goed mogelijk, maar vanwege het 
publieke karakter van internet kunnen we de veiligheid niet voor 100% garanderen.  
 
Toegang en inzage 
Je mag ons altijd vragen naar de persoonsgegevens die we van je bewaren. Je kunt ons verzoeken 
gegevens te wijzigen of aan te vullen. Je hebt het recht om op elk moment de persoonsgegevens te 
laten verwijderen, behalve als een opdracht nog loopt, of als betalingen nog niet zijn voldaan. Je kunt 
hierover contact opnemen met Shirine Moerkerken (shirine@strange.nl) of Johanna Lievense 
(johanna@strange.nl). 
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