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Privacy Verklaring

www.thepresentationsplatform.com (hierna aangeduid als:

'TPP') is eigendom van, en wordt beheerd door, 3R Business

Development Consultancy, gevestigd aan de Kievitlaan 95,

1742AC Schagen, NL. Hiermee is 3R Business Development

Consultancy verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TPP verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder

vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

M uw voor- en achternaam

M uw leeftijd ten tijde van uw registratie

M uw adresgegevens

M uw telefoonnummer

M uw E-mailadres

M overige gegevens die u actief verstrekt betreffende het bedrijf

of de instelling waaraan u als professional of als student bent

verbonden.

Met onze website en/of dienst hebben wij niet de intentie

gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn

dan 16 jaar, tenzij zij uitdrukkelijke toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een

bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 jaar 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@thepresentationsplatform.com,

waarna wij deze informatie zullen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Door toezending van uw registratieformulier geeft u TPP

toestemming om uw gegevens te beheren.

TPP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

M i.v.m. auteursrecht; TPP stelt u in staat om allerlei materialen

ten behoeve van uw professie en/of studie te gebruiken die
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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;

M 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.;

M 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 voor verzending van onze nieuwsbrief

M om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

M om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en

producten

M om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of

aan te vullen.

Geen profiling

Profilering (profiling) is elke vorm van geautomatiseerde

verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van

persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van iemand

worden beoordeeld, zoals gebeurt bij het gebruiken van allerlei

social media. Wij maken geen gebruik van profiling aan de hand

van de door ons geregistreerde gegevens. Wel kunt u met

profiling te maken hebben bij het gebruikmaken van blogartikelen

of andere verwijzingen (zoals naar Facebook, Linkedin, YouTube

video's, e.d.) op de website van TPP. Wat dergelijke

dienstverlenende instellingen met uw persoonsgegevens en

cookies doen, kunt u vinden in de privacy verklaringen van de

desbetreffende diensten. TPP heeft hier geen controle op.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

TPP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Het bewaren van uw gegevens hangt direct samen

met de duur van uw lidmaatschap. De gegevens van professionele

gebruikers worden bewaard tot opzegging van het lidmaatschap.
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De gegevens van studenten worden bewaard tot opzegging van

het lidmaatschap, of tot de einddatum van hun studie of

vervolgstudie.

Delen van persoonsgegevens met derden

TPP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze

uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering

van onze verbintenis met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens namens ons

verwerken, sluiten wij bewerkersovereenkomsten -of zijn

bewerkersovereenkomsten gesloten- om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TPP

maakt in dit verband gebruik van de volgende

computerprogramma's of -systemen (services):

M 1&1 domain- en hostingprovider (https://www.1and1.com),

website hosting- en website analytics, alsmede opslagservices

betreffende presentatiebestanden van professionele gebruikers

van TPP;

M SentryLogin membership registration system

(https://www.sentrylogin.com), automatisch ledenregistratie-

en inlogsysteem;

M JotForm (https://eu.jotform.com), formulierensysteem voor

contactmogelijkheden en het uploaden van

presentatiebestanden door professionele gebruikers.

Genoemde services worden alleen ingezet of worden alleen

verleend wanneer de gebruiker de daarvoor vereiste informatie

verstrekt, zoals volledige invulling van gevraagde gegevens.

TPP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TPP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. 

Hiertoe worden de door u verstrekte gegevens op versleutelde

wijze vastgelegd in een beveiligde database door middel van een

SSL (Secure Sockets Layer) gecertificeerde internetverbinding. 

Uitsluitend de door u verstrekte gegevens worden in deze

database opgeslagen. 

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn

of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met

ons op via info@thepresentationsplatform.com (of klik hiertoe op

de ‘contact’-button aan de linkerzijde van uw scherm).

U heeft te allen tijde het recht om uw door TPP

vastgelegde gegevens in te zien, aan te passen of te

verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor
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de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen

de verwerking van uw persoonsgegevens door TPP. U kunt dit

aangeven op het contactformulier (klik hiertoe op de

‘contact’-button aan de linkerzijde van uw scherm).

 

TPP wil u tevens wijzen op uw mogelijkheid om een eventuele

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoritei

t-persoonsgegevens/tip-ons

Cookiesbeleid 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TPP analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website

te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op uw voorkeuren.

TPP gebruikt hiertoe alleen technische / functionele cookies

alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw

privacy. Een cookie is een klein computerbestand dat bij het

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone.

Gebruik van technische / functionele cookies

De technische / functionele cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren

werkt en -voor zover u deze niet verwijdert of anders instelt-

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (zoals het

ingelogd blijven).

Gebruik van analytische cookies

Naast technische / functionele cookies plaatsen wij ook

analytische cookies waarmee we onze website optimaliseren.

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te

meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze

website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek

zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten

we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken

we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en

verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo

prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen

kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden

dus altijd anoniem gebruikt. We maken hiertoe gebruik van 1&1

Site Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Deze cookies

worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
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Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende

gegevens:

F het aantal bezoekers op onze webpagina's;

F de tijdsduur van het bezoek;

F de uitgevoerde zoekopdrachten op de website;

F gegevens over gehanteerde browsers waarmee onze website

wordt bezocht.

Cookies van social media netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te

kunnen promoten of te kunnen delen op sociale netwerken als

Facebook en Linkedin. Deze buttons werken door middel van

stukjes code die van van deze sociale netwerken zelf afkomstig

zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij

hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de

betreffende social netwerken om te lezen wat zij met uw

persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Verandering van cookie-instellingen; verwijdering van

cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in

te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen

van uw browser verwijderen.

Alle moderne browsers hebben mogelijkheden voor hun

gebruikers om hun cookie-instellingen te wijzigen. U kunt deze

instellingen meestal vinden in het menu Opties of Voorkeuren van

uw browser. Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de

volgende links nuttig zijn of kunt u de Help-optie in uw browser

gebruiken voor meer informatie.

Cookie-instellingen in Internet Explorer

Cookie-instellingen in Firefox 

Cookie-instellingen in Chrome

Cookie-instellingen in Safari web 

Cookie-instellingen in iOS

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

om naar de website terug te keren]
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https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265

