
Privacyverklaring Pragmavision BV 

Pragmavision BV gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van klanten en relaties. We zorgen 

ervoor dat persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. 

Pragmavision BV werkt conform de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een coachprogramma, training, opleiding of workshop, vragen we u 

soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te 

kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van een derde partij (ICT-

bedrijf). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. De informatie wordt niet met derden gedeeld.  

Verzamelen van Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om 

onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde opleidingen of 

workshops (nodig voor inschrijving, deelnamebewijzen en facturatie). Gegevens die u ons ter 

beschikking stelt worden zonder uw instemming niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor een 

wettelijke verplichting is. 

Verwerking persoonsgegevens 

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

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  

Pragmavision BV geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders 

dan de partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben om onze dienstverlening en 

activiteiten goed ten uitvoer te brengen (freelance-collega’s en back-office). Alle door u aan ons 

beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit 

gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. 

Bewaartermijn gegevens 

Pragmavision BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 

zijn verzameld of worden gebruikt. 



Met alle freelancers en leveranciers waarmee wij gegevens uitwisselen sluiten we een 

verwerkersovereenkomst af.  

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem 

daarvoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan de website. 

 


