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Privacyverklaring  
Centro de Estudios is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
die worden weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens  
Centro de Estudios  
Keizerskroon 1,8935 LK Leeuwarden,  
Telefoon: 058 280 0898 
E-mail: info@centrost.nl 
Internet: www.centrost.nl 

Peter F. Altenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Centro de Estudios. U 
kunt hem bereiken via info@centrost.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken  
Centro de Estudios verwerkt de volgende persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van 
onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt: 
  
Voor- en achternaam; 
Geboortedatum; 
Geslacht; 
Adres; 
Telefoonnummer; 
E-mail; 
Bankrekeningnummer. 

Centro de Estudios verwerkt uw persoonsgegevens  
- om contact mogelijk te maken tussen u en de docenten van Centro de Estudios; 
- om u op de hoogte stellen van wijzigingen in het lesrooster en het door bijzondere 

omstandigheden uitvallen van lessen; 
- om u leerplannen, huiswerk en andere nuttige informatie inzake de cursussen te 

kunnen toezenden; 
- om u aan het einde van de cursus een certificaat te kunnen verstrekken; 
- om u op de hoogte te stellen omtrent een vervolgcursus; 
- toezending van factuur en afhandeling van de betaling van cursusgelden; 
- ten behoeve van onze belastingaangifte. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders 
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@centrost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  
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Geautomatiseerde besluitvorming  
Centro de Estudios neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat 
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centro de Estudios) tussen zit. Centro 
de Estudios gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  
- De server die voor directe medewerkers volledig toegankelijk en voor ingehuurde 

medewerkers beperkt toegankelijk is en die wordt beheerd en beveiligd door Jellema 
Automatisering te Leeuwarden (058 - 2120288).  

Centro de Estudios verwacht geen kwalijke gevolgen voor betrokkenen op het gebied van 
beveiliging en beheer van dit systeem.  

Bewaartermijn 
Centro de Estudios bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd en zolang die van 
belang zijn voor de uitoefening van ons bedrijf.  

Delen van persoonsgegevens met derden  
Centro de Estudios deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Centro de Estudios blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centro 
de Estudios. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons 
kunt vragen om uw persoonsgegevens waarover wij de beschikking hebben in een 
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw 
persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centrost.nl. 
In dat geval vragen wij u - omdat we er zeker van willen zijn dat het verzoek door uzelf 
is gedaan - om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter 
bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie de strook met nummers onderaan het 
paspoort (de Machine Readable Zone), het paspoortnummer en burgerservicenummer, 
zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Centro de Estudios wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze 
link. 

Beveiliging persoonsgegevens 
Centro de Estudios neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
ons via info@centrost.nl.
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