
Privacybeleid en -verklaring FECWise V.O.F.  (FECWise) 

FECWise respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan 
FECWise wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens 
gaat het om alle informatie over een natuurlijke persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen 
zijn persoonsgegevens. Door deze verklaring wordt uitvoering gegeven aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens 
FECWise verwerkt. 

Doel verwerking persoonsgegevens 

FECWise verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden: 

• Om onze trainingen en presentaties te kunnen verzorgen; 

• Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 

• Voor marketing en business development activiteiten; 

• Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te 
analyseren en te verbeteren. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

FECWise kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel; 

• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 

• Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen 
verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. 

Wij verzamelen persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens 
ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals werkgevers, partijen aan wie wij trainingen leveren, andere 
wederpartijen, het Handelsregister, of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen: 

• De uitvoering van een overeenkomst; 

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

• Gerechtvaardigd belang; 

• Uw toestemming. 

 

 



Delen van persoonsgegevens met derden 

FECWise deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de 
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het 
specifiek maken van trainingen op uw organisatie.  

Met de derde partij die namens en in opdracht van FECWise uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een 
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG. Door 
FECWise inschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke, diensten aanbieden zijn voor de 
verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  

Beveiliging persoonsgegevens 

FECWise wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. FECWise heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. FECWise verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 
van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

FECWise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. FECWise hanteert de wettelijke bewaartermijnen. 

Privacyrechten van betrokkenen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door FECWise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@FECWise.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw 
privacy uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek. 

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Uw bezoek aan onze website 

Uw bezoek en gebruik van deze website wordt anoniem geregistreerd.  

mailto:info@colegal.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden: 

• Beveiliging: Wij gebruiken cookies om fraude of spam op te sporen. 

• Sociale Media: Sommige pagina’s bevatten sociale media-cookies om bijvoorbeeld een pagina of 
nieuwsbericht te kunnen delen op dat sociale mediaplatform. 
De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden ook mogelijkheden om cookies te 
weigeren of verwijderen. Raadpleeg de documentatie of privacy-instellingen van uw browser voor 
meer informatie. 

Vragen & Contact 

FECWise is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Adres: Sarphatistraat 370, 1018 GW AMSTERDAM 
Tel: 06 15 028 289 
Website: www.fecwise.com  

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2019. Deze privacyverklaring kan 
eenzijdig worden gewijzigd. U wordt verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen. 
 

 


