Privacyverklaring Handschriftonderwijs Symposium
ConcepThink geeft uitvoering aan het Handschriftonderwijs Symposium. Deze speciale kennisdag schept een verfrissende
kijk op het handschriftonderwijs inclusief taalvaardigheid binnen het primair onderwijs (PO) en het voorgezet onderwijs
(VO). Het symposium staat geheel in het teken van kennisoverdracht, ontdekken, doen, ontmoeten en verbinden.
Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij met jullie persoonlijke gegevens omgaan staat in
deze privacyverklaring. We bieden hiermee transparantie over welke gegevens we verzamelen en over hoe we die
gebruiken. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de algehele uitvoering van het symposium van groot
belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en afgeschermd. Hierbij houden wij ons aan de
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG).

Verzamelen gegevens
Als organisatie verkrijgen wij onze gegevens schriftelijk, via een online of geprint registratieformulier, via onderling
telefonisch of via e-mail contact, of een persoonlijke ontmoeting tijdens een evenement of locatiebezoek. De
persoonsgegevens die wij verzamelen zijn daardoor persoonlijk of door een daartoe verantwoordelijk collega binnen de
betreffende organisatie aan ons verstrekt. Hieronder is weergegeven welke persoonsgegevens wij verwerken die eerder
aan ons zijn verstrekt.
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Doel verwerken en bewaren
In het kader van een zo optimaal mogelijke privacybescherming vragen we alleen beperkte weinig risicodragende
gegevens die nodig zijn voor het optimaal functioneren van het symposium. We bewaren deze gegevens tot het moment
dat je aangeeft dat deze verwijderd moeten worden. De persoonsgegevens zijn weinig risico dragend en worden niet
doorverkocht of ingezet voor andere commerciële doeleinden die niet direct onder de operationele activiteiten van
ConcepThink vallen.

Rechten
Indien wij als organisatie jullie gegevens moeten verwijderen, of wanneer jullie inzage willen hebben in jullie gegevens, of
als er vragen of klachten over de verwerking van jullie gegevens zijn, dan kun je contact met ons opnemen door een email naar ons te sturen aan: info@concepthink.nl
Op onze website staan een aantal links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze
andere websites. ConcepThink is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jullie persoonlijke
informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele
privacyverklaring is altijd te vinden op de homepage van het Handschriftonderwijs Symposium. In de privacyverklaring
wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
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