Privacy verklaring
Doeleinden van de gegevensverwerking
Piex online trainingen is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door de
gebruiker verstrekte persoonsgegevens gebruikt Piex alleen om gebruiker zo optimaal
mogelijk te kunnen informeren over de online trainingen, inhoudsexperts en bijeenkomsten.
De persoonlijke informatie die door de gebruiker aan Piex wordt verstrekt zal vertrouwelijk
worden behandeld. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van
persoonsgegevens blijven van toepassing. Mocht gebruiker geen informatie meer willen
ontvangen dan zal hij dat aan Piex kenbaar maken.
Persoonsgegevens
Door Piex worden alleen die persoonsgegevens bewaard die nodig zijn voor het bieden van
een optimale online leeromgeving. Piex gaat daarbij zorgvuldig te werk en gebruikt alleen
die gegevens die nodig zijn voor een optimale informatieverstrekking.
De door gebruiker verschafte persoonsgegevens worden door Piex gebruikt voor het sturen
van nieuwsbrieven. De aan te bieden nieuwsbrieven kunnen ook informatie of aanbiedingen
van derden bevatten. Wil gebruiker niet benaderd worden met informatie over de diensten
van Piex dan kan gebruiker dat afmelden via de button afmelden onderaan de mail.
Registratie
Piex slaat de volgende persoonsgegevens op: e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord,
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en
telefoonnummer. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Piex is gerechtigd om gegevens, gegenereerd vanuit de beveiligde online leeromgeving,
zoals: aantal keer ingelogd, aantal afgeronde trainingen. Van gebruiker in combinatie met
zijn voor- en achternaam op de website te plaatsen, welke informatie daarmee openbaar
wordt en te raadplegen is door alle gebruikers van de website.
Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in te zien en deze te corrigeren bij
eventuele onjuistheid.
Gebruiker ontvangt na aanmelding voor het volgen van een online training een mail met
inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee deze kan inloggen op de site.
Gebruiker kiest zelf een gebruikersnaam en kan het wachtwoord na de eerste keer inloggen
aanpassen. Het wachtwoord wordt door Piex versleuteld opgeslagen in haar systeem. De
gebruikersnaam van gebruiker wordt door Piex aangewend als identifier bij het inloggen op
haar website
Beveiligingstechnieken
Voor het inloggen op de website en voor het datacenter van ingelogde gebruikers naar en
van de website van Piex maakt Piex gebruik van een https-protocol.
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Voor het opslaan en versleutelen van wachtwoorden maakt Piex gebruik van moderne en
recente technieken.
Inzage
Slechts een beperkt aantal medewerkers van Piex is bevoegd tot inzage in de
persoonsgegevens. Die medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsclausule in
hun arbeidsovereenkomst. Zij hebben in geen geval inzage in het wachtwoord.
Piex behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Die wijzigingen zullen
op de website van Piex gepubliceerd worden.
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