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Privacy Policy OCNED 

 
Dit is de Privacy Policy van OCNED (handelsnaam van Opleidingscentrum Nederland B.V.), 
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51210541. OCNED 
is gevestigd aan de Boorn 17, 8253 RA te Dronten, OCNED valt hiermee onder het Nederlands recht.  
 
OCNED hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy 

trachten wij u heldere en transparante informatie te verstrekken over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. OCNED houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; 

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als OCNED zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 

wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens welke terug te vinden zijn onder de laatste alinea 

van dit document.   

Gebruik van persoonsgegevens  
Bij het gebruik van onze website (www.ocned.net) bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te 
vragen en/of vragen te stellen. Hierbij dient u een aantal gegevens bij ons achter te laten. In 
sommige gevallen betreft dit persoonsgegevens. Tevens kunnen er (persoons)gegevens per e-mail 
opgevraagd worden voor onderstaande doeleinden.  
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het leveren van onze dienst en de doeleinden die 
daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het beveiligen van de OCNED dienst, het 
opsporen en tegengaan van fraude en misbruik en voor het versturen van facturen voor gebruik van 
onze dienst.  
 
 

http://www.ocned.net/
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Meer specifiek verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:  
1. het registratieproces dat u doorloopt om bij OCNED in te schrijven voor een training of 

cursus; 
2. de facturatie van de door ons geleverde dienst; 
3. het vastleggen van uw presentie op de dag van de training of cursus. In enkele gevallen zijn 

wij verplicht deze te delen met derden; 
4. het verstrekken van certificaten; 
5. het afnemen van een examen. Hiertoe dienen wij uw gegevens te delen met derden (het 

examenbureau in kwestie); 
6. het verwerken van het door u ingevulde (contact)formulier op onze website; 
7. het versturen van nieuwsbrieven, tips & tricks of andere product gerelateerde berichten; 
8. het versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onderzoeken naar bijvoorbeeld 

tevredenheid over onze trainingen en cursussen.  
 
Hierbij verwerken wij de volgende gegevens: 

- voor- en achternaam; 
- voorletters; 
- adresgegevens; 
- geboortedatum; 
- geboorteplaats; 
- telefoonnummer; 
- e-mailadres. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@ocned.net dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
OCNED bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
OCNED verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OCNED blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
OCNED gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

OCNED neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van OCNED) tussen zit. 
 

Websitebezoek 
Op de website van OCNED worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres 

van uw computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website 

met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk 

geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

Websites van derden 
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met 

onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare 

en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de 

desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kunt u er van 

te voren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw 

gegevens omgaat.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

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 OCNED en heeft u het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u 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@ocned.net. 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 uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 

op uw verzoek. OCNED wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
OCNED neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met ons. De contactgegevens zijn terug te vinden onder de 

laatste alinea van dit document.  
 

Wijzigingen in deze Privacy Policy 
Deze Privacy Policy kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de Privacy 

Policy altijd op de website te vinden is. Wij adviseren een ieder om deze Privacy Policy geregeld te 

raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.  

Contact 
Mocht u vragen hebben over uw privacy, deze Privacy Policy en/of de verwerking van uw 

persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via info@ocned.net, telefonisch zijn wij 

bereikbaar op 0321-339064 of kom langs bij onze vestiging gelegen aan de Boorn 17 te Dronten.  

mailto:info@ocned.net

