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Fairtrader vormingstraject
De prijs van het vormingstraject staat vermeld op het inschrijvingsformulier. Op vandaag kan er
nog geen gebruikt gemaakt worden van de KMO-portefeuille. Het inschrijvingsgeld wordt voldaan
op BE92 0016 7574 5223 op naam van Pink Flow BVBA. Dit uiterlijk 20 dagen voorafgaand aan de
start van het vormingstraject. Vermeld als mededeling zeker je naam + het onderwerp van het
vormingstraject. Je ontvangt na je betaling een bevestigingsmail waarin de factuur als bijlage
terug te vinden is.
Tot het verschuldigde bedrag van het inschrijvingsgeld ontvangen werd, behouden wij ons het
recht om je inschrijving te annuleren en/of, andere personen in te schrijven.
Je deelname annuleren
Annuleren kan alleen door een mail te sturen naar stijn.fairtrader@gmail.com. Indien je je
inschrijving annuleert, uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van het programma, worden
administratieve kosten aangerekend van 50% van het cursusgeld. Bij annulering minder dan 20
werkdagen wordt de volledige vormingsprijs aangerekend. Een mogelijkheid is dat je een verzoek
doet om je inschrijving te verschuiven naar een eventuele identiek vormingstraject op latere datum.
Dit laatste kan overwogen worden op vertoon van een geldig medisch of ander attest dat de door
jou ervaren overmacht aantoont.
Annulering door Fairtrader
Fairtrader behoudt zich het recht om vormingstrajecten of initiatieven
te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer overmacht optreedt
(bv. afwezigheid trainer). In die gevallen word je steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
via e-mail en/of telefoon. In sommige gevallen proberen we een nieuwe datum te prikken en word je
daar meteen van op de hoogte gebracht. Je kan dan vrijblijvend beslissen of je terugbetaald wenst te
worden of dat je je opnieuw inschrijft. Fairtrader kan je inschrijving annuleren indien je het
inschrijvingsgeld niet tijdig werd betaald.
Overmacht
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemers indien
wij genoodzaakt zijn door overmacht, waartoe ook ziekte van (één van) onze trainers wordt gerekend,
een training / vorming(straject) naar een latere datum te verplaatsen.
Vertrouwelijkheid
Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens
derden. Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de
deelnemer. Onze privacyverklaring is verder terug te vinden.
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Oordeelonthouding
Fairtrader - Pinkflow bvba geeft vormingstrajecten voor educatieve doeleinden. Het handelen in
cryptovaluta brengt risico’s met zich mee. Fairtrader Pinkflow bvba leert jou, door middel van
vormingen zowel on- en offline, seminaries, webinars enz. hoe jij deze risico’s kunt verkleinen en
jouw winsten vergroten. Ten aller tijde geeft Pinkflow bvba GEEN financieel advies. Alle content
die wij publiceren is voor educatieve doeleinden en je bent ten aller tijde ZELF verantwoordelijk
voor je eigen handelen en doen. Investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen en raadpleeg
voor advies altijd een erkend financieel adviseur
Auteurs- en eigendomsrecht
Van het door Fairtrader verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets
uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Privacyverklaring
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw
rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Doelen - Als u een deelnemer bent, dan registreren wij uw voornaam, naam, postadres, mailadres en
telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om uw inschrijving in orde te kunnen maken en
om uw betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij ook naar uw
postadres. U kan namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. We vragen eveneens
uw mailadres. Zo kunnen we u na uw inschrijving een bevestigingsmail en de factuur toesturen.
Op die manier weet u dat u correct ingeschreven bent. Uw telefoonnummer houden we dan weer bij
om u bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om u op de hoogte te kunnen brengen van
last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer u de deelnameprijs overschrijft via de bank, dan
houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te
kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden. Wanneer u inschrijft, kunnen we u tot slot
ook naar uw geboorteplaats en –datum vragen. Deze informatie houden wij bij om statistische
redenen. Met deze gegevens kunnen wij ons een beter beeld vormen van ons publiek. Onze organisatie
houdt geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele
voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.
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Opslagperiode - Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Fairtrader, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.
Ontvangers - Jouw gegevens worden veilig opgeslagen in systemen die er voor zorgen dat alleen je
trainers en hun collega’s (en bazen) jouw gegevens kunnen zien. Onze systemen zijn technisch
(bv. antivirus, wachtwoord) en organisatorisch (afspraken procedures) beveiligd om te vermijden
dat ze verloren gaan of dat iemand anders ze zou kunnen zien, veranderen of verwijderen.
Beveiliging - Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens
worden alleen beheerd op een PC die beveiligd is met een wachtwoord. De apparaten die jouw
gegevens openen zijn ook vergrendeld meteen wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten
die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Jouw rechten - Je hebt het recht om ten alle tijde jouw gegevens op te vragen die bij
Fairtrader – Pinkflow bvba vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of
telefonisch contact op te nemen met Fiartrader. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten verbeteren
en/of aanvullen.. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Fairtrader-PinkFlow bvba vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens (tenzij we verplicht zijn deze bij te houden).
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie als je vindt dat
Fairtrader- Pinkflow bvba niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je hebt het recht
om je eerder gegeven toestemming in te trekken, op elk moment. Je hebt het recht om de verwerking
van je gegevens te (gedeeltelijk) stoppen, tenzij we verplicht zijn dit bij te houden.
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