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Art. 1 Uw privacy is voor Inventas van groot belang. Bij houden ons dan ook aan de relevante wet- en 

regelgeving over privacy, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Dit betekent dat 

wij:  

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken; 

• Via deze privacyverklaring zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan; 

• Enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.  

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht 

toestemming verplicht zijn. 

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.  

Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Uw 

rechten respecteren wij, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte 

persoonsgegevens. Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.  

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij de website www.Inventas.nl allemaal doen met 

informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u 

bijhouden, neem dan contact op met Inventas via e-mail: contact@inventas.nl.  

Art. 2 Afhandelen van de opdracht: 

Wanneer u zich bij Inventas inschrijft voor een training, contact met ons opneemt via een formulier, of 

een document van onze website download, dan vragen wij om een aantal van uw persoonsgegevens. 

Verstrekken aan derden: wij werken met bepaalde bedrijven en trainers samen, die uw hierboven 

genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. 

Wanneer u bij Inventas een bestelling plaatst, dan vragen wij om een aantal van uw persoonsgegevens. 

Wij krijgen informatie over uw betaling van uw bank- of credit-card maatschappij. Hiervoor gebruiken 

wij uw NAW-gegevens zoals: 

• Telefoonnummer 

•  E-mailadres  

• Betalingsgegevens  

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. 

Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.  

 



 
Art. 3 Het verzenden van nieuwsbrieven:  

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de 

nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze trainingen, producten en overige diensten. 

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.  

Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt 

u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.  

Verstrekken aan derden: 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons 

kunnen ontvangen. 

Art. 4 Reclame:  

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen van nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per 

e-mail. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.  

Art. 5 Advertenties:  

Onze website vertoont advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij. We komen dus ook 

niet te weten of u deze accepteert of leuk vindt.  

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:  

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen 

voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 

(bijvoorbeeld: Als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) 

Art. 6 Statistieken: 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website maar deze gegevens zijn altijd 

geanonimiseerd. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de 

beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.  

Art.7. Verwerking persoonsgegevens 

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit ondervangen we met 

een rechtenstructuur per systeem en de inzet van goede wachtwoorden per systeem. Wij verkopen uw 

gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u nog geen klant van ons bent zullen wij 

uw gegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruiken na expliciete toestemming. 

Art.8. Recht op inzage / rectificatie /verwijdering persoonsgegevens 

Bent u klant van Inventas en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u 

gebruikmaken van uw recht van inzage. Als een of meerdere van uw persoonsgegevens niet kloppen, 

dan kunt u Inventas vragen om deze gegevens aan te passen en indien u dat wenst ze door Inventas te 



 
laten verwijderen. Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken, verzoeken de 

verwerking te beperken en/of uw gegevens te verwijderen. 

Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, stuur dan een brief per e-mail naar info@inventas.nl of 

per adres naar Spegelt 74, 5674 CD  Nuenen. 

Art.9. Overige 

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de 

meest recente en bewezen technieken. Wij doen er alles aan om dit te waarborgen en te bereiken. 

Inventas heeft het recht om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan 

om met enige regelmaat dit statement te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.  

 

De laatste inhoudelijke wijziging heeft plaats gevonden op: 28 Februari 2021. 
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