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Over uw registratie en de verwerking van uw

registratiegegevens.

Om lid te worden van The Presentations Platform  -TPP-  dient u

zich te registreren. De gegevens die u in dit verband aan TPP

verstrekt, zijn beperkt tot enige feitelijke persoonsgegevens

(zoals naam, adresgegevens, leeftijd) en enkele beroeps- of

studiegerelateerde gegevens. Er worden geen financiële

gegevens gevraagd.

M Waarom TPP uw gegevens nodig heeft: 

F i.v.m. auteursrecht; TPP stelt allerlei materialen

beschikbaar die merendeels auteursrechtelijk zijn

beschermd. Het registreren aan de hand van de gevraagde

gegevens is in dit opzicht noodzakelijk om misbruik van

beschikbare materialen te kunnen identificeren en te

voorkomen;

F i.v.m. verstrekking van algemene of juridische

informatie; soms kan het nodig zijn dat TPP u en/of andere

leden informeert omtrent zaken als aanpassing of

verandering van de websitestructuur, wijziging of aanvulling

van website-content, veranderingen of verbeteringen

aangaande websitebeveiliging, juridische aangelegenheden,

e.d.;

F i.v.m. verstrekking van specifieke of commercieel-

relevante informatie; TPP is vooral gericht op het verlenen

van B-to-B dienstverlening ten behoeve van professionals en

instellingen in educatieve en aangrenzende sectoren. In dit

verband kan het voorkomen dat TPP u en/of andere

(professionele) leden attendeert op diensten of aanbiedingen

van TPP, van de met TPP samenwerkende partners of van

andere professionele leden, die voor uw beroep of uw

organisatie van commercieel belang kunnen zijn.

M Hoe TPP uw gegevens vastlegt:

TPP legt uw gegevens op versleutelde wijze vast in een

beveilgde database door middel van een SSL (Secure

Sockets Layer) gecertificeerde internetverbinding. Uitsluitend

de door u verstrekte gegevens worden in deze database

opgeslagen. 

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw door TPP

vastgelegde gegevens; u kunt dit aangeven op het

contactformulier (klik hiertoe op de ‘contact’-button).

[sluit uw pdf-applicatie af (:), of klik op ³ , op uw navigatie-balk,

om naar de FAQs terug te keren]


