
 

Jouw privacy 

Premac BV doet al het mogelijke om je privacy te beschermen. 

Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. 

Premac zal je gegevens alleen doorgeven aan docenten van de desbetreffende opleiding, 
cursus, workshop of evenement waarvoor je je middels onze website of inschrijfformulier hebt 
aanmeldt. Als student heb je via ons studiecentrum altijd de mogelijkheid je eigen gegevens in 
te zien en eventueel te wijzigen. 

Elke docent is zelfverantwoordelijk wat zij verder met de verzamelde gegevens doen. Zij 
ontvangen echter alleen die gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de lessen. 

Je persoonlijke gegevens worden door Premac nooit aan derden beschikbaar gesteld, ook niet 
als je bijvoorbeeld een profiel op Premac Academy hebt aangemaakt. Uitzondering hierop zijn 
beroepsverenigingen, waarvoor je je hebt ingeschreven en instanties welke accreditaties 
verzorgen, zoals CPION 

Premac beschikt over de mogelijkheid om alle inschrijvingen via e-mail te benaderen (zoals het 
versturen van een elektronische nieuwsbrief). 

Beveiliging 
Premac doet er alles aan om de beveiliging van je persoonlijke gegevens te waarborgen. 

Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben en deze niet 
onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt Premac Academy gebruik 
van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. 

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met 
beperkte toegang en verlopen de meeste inschrijvingen via een beveiligde SSL-verbinding 
(https). 

Premac gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van 
onze site en het studiecentrum te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals 
bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld 
worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website beperken. Geaccepteerde 
cookies zullen onbeperkt op de computer van de student opgeslagen blijven. 

Wijzigingen 
Premac behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 
Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Premac. 

Contactgegevens 
Premac stelt je opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Je kunt 
contact met ons opnemen via e-mail of via reguliere post (Premac BV, Juwelenhof 23, 1336 SK 
Almere) 
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