
 

 

 

PRIVACYBELEID PURPLE MONKEY BREINONDERWIJS 

 

Vertrouwelijk 

De persoonsgegevens die je ons toezendt, via de formulieren op onze website of op enige andere 

wijze, worden vertrouwelijk behandeld. Wij respecteren je privacy. De gegevens worden uitsluitend 

gebruikt om je verzoek of inschrijving te kunnen behandelen. De gegevens van onze deelnemers 

worden nimmer aan derden verstrekt. 

Je hebt het recht om ons te vragen om bepaalde persoonsgegevens van je te verwijderen. Dat kan als 

deze gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) ter zake doen. 

Alle informatie die we van de opdrachtgever of deelnemer vernemen of observeren 

voorafgaande/tijdens/na een training zullen wij als vertrouwelijk beschouwen en als zodanig 

behandelen. Vertrouwelijk is als de deelnemer of opdrachtgever dit heeft meegedeeld of als uit de 

informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. 

Aanmelden nieuwsbrief (Breinflits) 

Als je op de hoogte wilt blijven van nieuws op Breingebied, over Purple Monkey, over onze trainingen 

of producten, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief (Breinflits). Dit kan via onze site of via het 

evaluatieformulier dat we na afloop van een training uitreiken. We registreren dan je naam en e-

mailadres om je verzoek uit te voeren. 

We bewaren deze gegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief of als je langer dan 1 jaar 

de toegezonden nieuwe nieuwsbrieven niet opent. Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt zit een 

mogelijkheid om je weer af te melden. Je kunt je verzoek tot afmelding ook aan ons mailen op 

info@purplemonkey.nl 

Links naar andere websites 

Op www.purplemonkey.nl staan een aantal links naar websites van anderen. Als je daarop klikt, 

wordt die website geopend. Zodra je op de website van een ander bent, is het privacybeleid van die 

organisatie van toepassing. 

Camera beveiliging 

De entree van ons opleidingscentrum is voorzien van camera’s. Dit is van belang voor jouw veiligheid, 

maar ook voor die van onze collega’s en producten. De camerabeelden worden na maximaal vier 

weken verwijderd. 

 


