Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van onze bezoekers. Daarom vind je hier onze privacyverklaring
waarin we duidelijk uitleggen wat wij met persoonlijke informatie doen. Deze
privacyverklaring bepaalt de beleidsvoering van Mega Training (hierna te noemen “Mega
Training” of “wij”). De privacyverklaring heeft betrekking op de website
www.megatraining.nl, hierna te noemen “site” en alle aangeboden diensten en producten
van Mega Training.
Door gebruik van deze site, of door het anderzijds aanbieden van persoonlijke gegevens aan
Mega Training, geef je toestemming voor opslag, gebruik en delen van jouw persoonlijke
gegevens zoals in deze verklaring wordt bepaald.
In het algemeen is het mogelijk dat wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken zoals
hieronder beschreven wordt. Je kunt de hoeveelheid aan gegevens die wij van jou
ontvangen verminderen door de hieronder beschreven online aanvraagformulieren niet in te
vullen, in welk geval je niet in aanmerking komt voor de desbetreffende dienst waarvoor het
aanvraagformulier dient.
Deze verklaring heeft geen betrekking op, en Mega Training is niet verantwoordelijk voor,
het beleid van websites die onder beheer vallen van andere partijen, zelfs als ze naar de site
verwijzen. Als je ervoor kiest om van of naar een andere website door te klikken, van of naar
de Mega Training site, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende website.

Hoe verwerken wij jouw gegevens en welke bronnen gebruiken we?
In deze verklaring lees je het proces van persoonlijke gegevensverwerking van Mega Training
leden (ouders, kinderen, deelnemers) of mensen die interesse hebben in onze activiteiten en
diensten.
Onze bronnen bestaan uit:
• Deze site (bezoek, registratie, online aanmeldformulieren, verbinding met;
inlogpagina voor leden van de site, online formulieren, online acties, enz.);
• Informatieaanvragen via de site over onze programma’s en diensten;
• Lidmaatschappen op onze activiteiten of diensten;
• Sollicitaties bij Mega Training;
• Participatie bij Mega Training acties.

Persoonlijke gegevens
Wij verzamelen jouw gegevens wanneer je ervoor kiest om aan onze activiteiten of acties
deel te nemen, wanneer je een online account aanmaakt, wanneer je contact met ons
opneemt, onze site bezoekt of wanneer je Mega Training op een andere manier persoonlijke
gegevens verstrekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld:
• Voornaam, achternaam
• Postadres (Straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)
• Telefoonnummer, e-mailadres
• Voornaam kind, achternaam kind, geboortedatum, geslacht
• Andere bijzonderheden (denk aan medische gegevens die relevant zijn om te weten
ten tijde van onze diensten)

•
•

Foto’s (als je formeel toestemming geeft om foto’s te maken en expliciet aangeeft
dat wij deze mogen gebruiken binnen de kaders van onze diensten).
Financiële gegevens (bankgegevens in het kader van het contract dat jij met ons
sluit).

We verzamelen ook gegevens wanneer u onze site bezoekt door middel van cookes.

Cookies
Onze site kan cookies gebruiken om gegevens te verzamelen en om de persoonlijke
gebruikerservaring te vergroten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer
worden opgeslagen.
Sommige cookies worden door derden geïnstalleerd en vallen daarmee onder de
verantwoordelijkheid van de desbetreffende entiteit. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om
hun browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, FireFox, enz.) in te stellen om
cookies te weigeren of om een signaal te ontvangen wanneer cookies verstuurd worden.
Wanneer zij dat doen, is het mogelijk dat delen van de site niet correct functioneren.
Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Gebruik van verzamelde gegevens
Mega Training kan jouw gegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Afsluiten van lidmaatschappen van onze diensten
Om jouw kind aan te melden vragen wij jou ons online aanmeldformulier in te vullen. Hierin
worden persoonlijke gegevens gevraagd die hierboven vermeld staan. Deze gegevens
hebben wij nodig om een overeenkomst met jou te sluiten, contact met jou en je kind op te
kunnen nemen, je op de hoogte te houden van onze diensten (denk bijvoorbeeld aan: een
gewijzigde lestijd of een incident dat heeft plaatsgevonden) en je onze service te kunnen
bieden (denk bijvoorbeeld aan een reminder wanneer jouw rittenkaart bijna afloopt, of het
toesturen van een bonnetje van je betalingen).
• Om informatie over onze diensten te verzenden
Het is mogelijk dat wij jouw elektronische contactgegevens gebruiken om informatie te
verzenden t.a.v. uw lidmaatschap(pen). We kunnen de gegevens ook gebruiken om uw
vragen en aanvragen te beantwoorden. Met uw toestemming is het mogelijk dat wij u
informatie sturen over promoties, acties, programma’s of evenementen. U kunt zich te allen
tijde afmelden zodat u geen promotionele informatie zult ontvangen: instructies voor
afmelding staan onderaan de e-mails die wij verzenden en u kunt ook direct contact met ons
opnemen (zie onze contactgegevens hieronder).
• Automatische incasso’s
Voor het uitvoeren van automatische incasso’s hebben we jouw bankgegevens nodig. Deze
bankgegevens worden alleen hiervoor gebruikt. Zie hieronder meer over de veiligheid van
online betalen.
• Foto’s van de lessen
Wij maken tijdens onze lessen foto’s. Deze zijn bedoeld om ouders op de hoogte te stellen
van de voortgang van de lessen en worden daarom ook alleen gedeeld in whatsapp groepen
met ouders die deelnemen aan deze lesgroep. Ouders geven vooraf expliciet toestemming
of geen toestemming voor het maken van foto’s in de lessen en het delen in whatsapp

groepen. Whatsapp maakt gebruik van end-to-end encryptie. Foto’s zullen nooit zonder
extra expliciete toestemming gebruikt worden voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld
op de site of op social media) of gedeeld worden met derden.
• Verzenden van jouw CV
Als geïnteresseerde docent om ons team te versterken kan je contact opnemen via de site,
via info@megatraining.nl. Wij verhuren, verkopen of gebruiken de persoonlijke gegevens uit
jouw CV niet en zullen deze zeker niet delen met derden.
Wij zijn continu aan het groeien en daarvoor kan het zijn dat een sollicitatie op een later
moment passend is bij een (nieuwe) functie. Sollicitaties bewaren wij daarom één jaar.
• Medewerkers
Uiteraard hebben we een aantal gegevens nodig van onze medewerkers. Zo willen wij een
kopie van het paspoort, een kopie van de bankpas, een loonheffingsverklaring, een kopie
van de VOG verklaring, een kopie van relevante diploma’s en een ondertekend contract met
NAW gegevens hebben. Deze gegevens zijn nodig om aan de ene kant de medewerkers uit te
kunnen betalen en aan de andere kant onze klanten te garanderen dat Mega Training
medewerkers geen verborgen verleden hebben.
Wij behouden ons het recht om jouw gegevens over te dragen in het geval wij ons bedrijf
(geheel of gedeeltelijk) verkopen of activa overdragen. In het geval van een verkoop, zorgen
wij dat jouw gegevens op dezelfde wijze worden verwerkt als in deze verklaring staat
omschreven.

Websites van derden
Bezoekers kunnen advertenties of andere content op onze site zien die naar content of
diensten verwijst van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, of andere derde
partijen. We hebben geen controle over de content of links die op deze websites getoond
worden, en dragen geen verantwoordelijkheid voor de content, noch verwerking van
persoonlijke gegevens door derden. Deze websites en diensten hebben een eigen privacyen klantvriendelijkheidsbeleid; we nodigen je uit om hen te raadplegen.

Veiligheid van online betalingen en andere gegevens
Wij dragen zorg voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens en wanneer jij
persoonlijke gegevens met ons deelt, zoals gegevens met betrekking tot je kind(eren), dan
wordt deze informatie versleuteld en beschermd door Secure Sockets Layer Protocol (SSL)
encryptie technologie en opgeslagen op basis van standaard beveiligingsprocedures en
toepassingen die passen bij de aard van de gegevens. Geen enkele verzending op het
internet en geen enkele elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen wij
geen absolute veiligheidsgarantie bieden t.a.v. veiligheid of opslag van persoonlijke
gegevens die jij Mega Training aanbiedt.
Als jij denkt dat de veiligheid van jouw gegevens in het geding is, neem dan direct contact
met ons op.

Veranderingen in onze privacyverklaring
Mega Training behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment bij
te werken. Wanneer dit gebeurt, zullen we dit weergeven door de bijwerkdatum onderaan

deze pagina te vernieuwen. Wij snappen dat je deze pagina niet dagelijks zult checken. Toch
is dit wel de manier om op de hoogte te blijven hoe wij jouw persoonlijke gegevens
verwerken. Je erkent en gaat akkoord met de verantwoordelijkheid om deze
privacyverklaring periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele
wijzigingen.

Jouw rechten
Het is jouw recht om inzage te krijgen in jouw persoonlijke gegevens, om deze gegevens
over te dragen en om desgevraagd deze gegevens te wissen. Hiervoor stuur je een e-mail
naar info@megatraining.nl, of neem contact op via de onderstaande contactgegevens.
Uiteraard zullen wij eerst verifiëren of jij daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent, voordat
we gegevens wijzigen, overdragen of wissen.

Contact
Als je vragen hebt over onze privacyverklaring of werking van deze site neem dan contact
met ons op:
Mega Training
Vuurvlinderhof 53
3124BX Schiedam
Nederland
info@megatraining.nl
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