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Privacyverklaring Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde 
 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Deze stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met de 

persoonsgegevens van derden. Als u bij ons een cursus volgt of aan een evenement 

deelneemt, deelt u gegevens  met ons. Wij hebben daarom kritisch naar ons privacybeleid 

gekeken en een aantal veranderingen doorgevoerd. Hieronder volgt een opsomming van 

onze privacyregels. Mocht u hier vragen over hebben dan staan wij u graag te woord. SBBT 

is bereikbaar onder nummer 020 -598 05 80 , op maandag, dinsdag en donderdag van 

8:30-12:00 uur en van 12:30-16:30 uur. E-mail: info@bt-academy.nl. 

 

1) Waarborgen Privacy  

Het waarborgen van de privacy van bezoekers/cursisten van bt-academy.nl is een 

belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyregeling welke informatie 

we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

 

2) Toestemming 

Door de informatie en de diensten op bt-academy.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze 

privacyregeling en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

 

3) Monitoren gedrag bezoeker 

bt-academy.nl kan gebruik maken van verschillende technieken om bij te houden wie de 

website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden 

bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie 

oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, 

via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de 

bezochte pagina’s. 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke 

pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan 

andere persoonlijke informatie. 

 

4) Gebruik van cookies 

bt-academy.nl kan cookies plaatsen bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 

verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden 

hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. 

Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt er voor kiezen om cookies uit 

te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt 

meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 

 

5) Uw gegevens 

Met alle gegevens die u op onze website invult of die u aan ons verstrekt gaan wij uiterst 

zorgvuldig om. Wij willen uw deelname zo soepel mogelijk laten verlopen en hebben 

daarvoor gegevens nodig, maar wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er ook niet 

bij. Mochten uw gegevens aan derden verstrekt worden, dan eisen we dat deze partij net zo 

zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor 

diegene ze heeft gekregen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan uw naam en BIG-

nummer, die wij doorgeven aan PE-online voor het bijschrijven van nascholingspunten. 

Alle informatie die door bezoekers/cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het 

instituut, haar medewerkers en de docenten/sprekers. 

Voor uw aanmelding hebben we uw naam, e-mailadres, adresgegevens, beroep, BIG/KRM 

nummer en soms ook uw telefoonnummer nodig. Wij gebruiken uw gegevens om u te 

informeren over de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld en over onze andere 

activiteiten. Als u dit niet langer prijs op stelt, laat het ons dan weten door ons een e-mail 

te sturen. Uw gegevens worden dan verwijderd uit ons systeem. Ons e-mailadres is 

info@bt-academy.nl 

 

6) Recht op vergetelheid 

mailto:info@bt-academy.nl
http://www.bt-academy.nl/
http://www.bt-academy.nl/
mailto:info@bt-academy.nl
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Wilt u uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Stuur ons 

dan een e-mail (info@bt-academy.nl) of neem telefonisch contact op via 020 -598 05 80 op 

maandag, dinsdag en donderdag van 8:30-12:00 uur en van 12:30-16:30 uur. Bepaalde 

gegevens moeten wij verplicht bewaren (bijvoorbeeld voor de Belastingdienst). Deze 

gegevens kunnen wij op uw verzoek anonimiseren. 
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