
Privacy Verklaring PTG/e 
 
Polymer Technology Group Eindhoven BV (PTG/e) ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy optimaal te 
beschermen. PTG/e respecteert de privacy van alle werknemers, cursisten en bezoekers van haar website en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. PTG/e 
handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
In deze Privacy Verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, vastleggen en/of bewaren als u onze 
website bezoekt, ons een e-mail stuurt of u inschrijft voor een van de door ons georganiseerde cursussen. Ook 
verduidelijken we waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de 
gegevens mag verwerken. Hiermee willen wij transparantie verschaffen ten aanzien van de wijze waarop wij met 
uw persoonlijke gegevens omgaan. 
 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Wanneer u contact met ons opneemt voor het uitvoeren van (contract)onderzoek of u wilt inschrijven voor een 
opleiding,  vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens 
worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van PTG/e of die van een derde partij waaronder 
ook opslag in de Cloud. PTG/e ziet er op toe dat derde partijen aan wie gegevens worden verstrekt eveneens 
voldoen aan de privacyregelgeving. U geeft PTG/e uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken bij 
het uitvoeren van onze professionele activiteiten. Hierbij passen wij de wettelijke regels omtrent privacy en 
bewaartermijnen toe. 
 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; 
• het voor u uitgevoerde onderzoek te rapporteren; 
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; 
• het verzorgen van de door u gekozen opleiding; en 
• om te voldoen aan op PTG/e rustende wet- en regelgeving. 

 
We verzamelen en/of gebruiken deze gegevens enkel voor doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn. Als we deze 
voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen. 
 

Verwerkte gegevens 
PTG/e verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige 
contactgegevens, uw feedback over het door ons uitgevoerde onderzoek,  gegevens met betrekking tot de 
opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige 
informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt PTG/e persoonsgegevens in het kader van uw 
opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. 
PTG/e zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt 
gegeven aan PTG/e of indien PTG/e daartoe wettelijk verplicht is. 
 
Cookies 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op welke 
manier onze website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden 
gebruikt). Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de sitebezoeker. De 
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het 
privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics 
(www.google.com/analytics/learn/privacy.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze 
website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


 
 
Beveiliging en bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige 
gebruikelijke technieken. PTG/e bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven 
aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. PTG/e mag de persoonsgegevens langer bewaren 
indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 
 
Inzage, correctie en verwijdering 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
Hiervoor kunt een gespecificeerd verzoek tot PTG/e richten door een e-mail te sturen naar info@ptgeindhoven.nl, 
onder vermelding van uw naam en adres. PTG/e zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of 
correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal PTG/e de betreffende persoonsgegevens zo 
spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te 
bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Wijzigingen 
PTG/e kan deze Privacy Verklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen, om 
op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.  
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018. 
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