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Privacy en gegevensbescherming
Pinkflow B.V.B.A., is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonlijke gegevens. Een zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens is voor Pinkflow B.V.B.A.van groot belang. Persoonlijke gegevens van
de cursist(en) worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Pinkflow B.V.B.A.
zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige
toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal
Pinkflow B.V.B.A.. de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als de
GDPR wetgeving, naleven. De persoonsgegevens van de cursist zullen slechts verwerkt worden
voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met
het Privacybeleid Pinkflow B.V.B.A.
De persoonsgegevens van de cursist zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals
vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het Privacybeleid Pinkflow
B.V.B.A. De cursist geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te
wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden.
In het kader van de dienstverlening worden de volgende persoonsgegevens van de cursist verzameld
en verwerkt: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres,
foto van ID en bewijs van woonst. Pinkflow B.V.B.A.. gebruikt de gegevens van de cursist voor de
volgende doeleinden zowel intern als extern: om de inhoud van onze dienstverlening en haar website
te verbeteren, voor het beheer van het account van de cursist, voor haar klantenadministratie, om
marktonderzoek te verrichten en voor het beheer van haar website. De persoonsgegevens van de
cursist kunnen tevens door Pinkflow B.V.B.A. worden gebruikt voor marketing doeleinden.
Pinkflow B.V.B.A.. kan de persoonsgegevens van de cursist delen met haar commerciële partners en
onderaannemers en consultants waar nodig, dit steeds met strikte inachtneming van het
toepasselijke recht. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het
(opnieuw) aanbieden van diensten van Pinkflow B.V.B.A.en voor het doen van aanbiedingen van
zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Pinkflow B.V.B.A. rekening te houden met de
voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich
wenst te verzetten tegen een verwerkingvan zijn persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden,
dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie sturen
naar het volgende e-mailadres: info@fairtrader.be.
De cursist aanvaardt dat Pinkflow B.V.B.A.de aan haar verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken
ten behoeve van haar eigen activiteiten.
De persoonsgegevens van de cursist worden slechts overgemaakt aan andere vennootschappen in
België of in het buitenland voor zover dit bijdraagt tot de uitvoering van de overeenkomst Pinkflow
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B.V.B.A. zal telkens benadrukken dat passende maatregelen worden geboden door de derde partij bij
eventuele doorgifte aan derden, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens
wordt nagestreefd.
De persoonsgegevens van de cursist zullen drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst
automatisch uit de databanken van Pinkflow B.V.B.A.. verwijderd worden, behoudens schriftelijk
akkoord vanwege de cursist om deze te blijven behouden en aanwenden.
Pinkflow B.V.B.A.. behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd
op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting en dit op eenvoudige
vraag van dergelijke instanties.
Indien de cursist een bezoek brengt aan de website van fairtrader.be., worden de onderstaande
gegevens vastgelegd in een cookie. De cursist neemt er kennis van en aanvaardt dat Pinkflow B.V.B.A..
deze cookies gebruikt om de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar website te kunnen
gebruiken: vaststellen van de identiteit van de betrokkene en om een volgend bezoek aan haar
website te vergemakkelijken; onderzoeken van de doeltreffendheid van haar website. Indien de cursist
dit niet wenst, kan het gebruik van cookies worden verhinderd door de browserinstellingen aan te
passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Pinkflow B.V.B.A.. wordt verminderd en eventuele functionaliteiten
niet kunnen worden geleverd.
De cursist heeft het recht Pinkflow B.V.B.A.. te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van
de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit
te oefenen dient een kopie van de identiteitskaart van cursist overgemaakt te worden. Indien de
cursist verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de cursist steeds
verdere informatie verkrijgen bij Pinkflow B.V.B.A.op het hogervermelde adres. De cursist heeft ook het
recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Na beëindiging van de overeenkomst,
heeft de cursist ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de
verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan
ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de
persoonsgegevens.
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