
Privacy statement School of Medical Affairs 

Omdat wij jouw privacy heel belangrijk vinden 

Samenvatting 

• Dit is het Privacy statement van de School of Medical Affairs, een gemeenschappelijke dienst van 

Joke van Rijn training BV (KvK 39077444) en Medical Affairs Solutions (KvK 68505159) in hun 

hoedanigheid als (potentiele) leverancier van training modules, waarvoor de trainee zich heeft 

ingeschreven via de website van School of Medical Affairs. 

• In dit Privacy statement willen we jou als (potentiele) trainee meer inzicht geven in de 

persoonsgegevens die wij van jou verwerken, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de 

wijze waarop deze verwerkt worden; 

• Voor vragen of klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact 

opnemen met de trainer in kwestie: 

o Joke van Rijn: joke.vanrijn@planet.nl 

o Maaike Addicks: maaike.addicks@medicalaffairs.nl 

• Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Welke gegevens verwerken we en voor welk doel? 

Persoonsgegevens die je invult op het inschrijfformulier 

Naam, adres, email en telefoonnummer zijn nodig om contact met jou op te nemen en je een offerte te 

kunnen toesturen voor de training module(s) waarvoor je je hebt ingeschreven. De informatie die je 

invult over je functie en bedrijf helpt ons om de training goed af te stemmen op de behoeftes van onze 

deelnemers. 

 

Persoonsgegevens die blijken uit jouw betaling 

Wanneer je de factuur betaalt, deel je hiermee jouw betaalgegevens met ons. Wij hebben deze nodig om 

aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld het Belastingrecht. 

 

Op basis van welke grondslag verwerken we jouw gegevens? 

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die we met elkaar 

aangaan te kunnen naleven.  

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

De gegevens zullen, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld 

het Belastingrecht, 7 jaar bewaard blijven. 

 

Delen we jouw gegevens met derden? 

Joke van Rijn training BV en Medical Affairs Solutions delen jouw gegevens alleen met derden wanneer 

dit binnen de geldende wet- en regelgeving vereist is. 

 

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd? 

Contactgegevens zullen worden bewaard op een beveiligde schijf. Emailcommunicatie zal binnen 1 jaar 

worden verwijderd.  



Jouw privacy rechten 

Joke van Rijn training BV en Medical Affairs Solutions spannen zich in om, wanneer je daar om vraagt: 

 

    a) jou te informeren over de persoonsgegevens die we van jou verwerken;  

    b) jou inzage te geven in de persoonsgegevens die we van jou verwerken; 

    c) de persoonsgegevens die we van jou verwerken te corrigeren als deze niet correct zijn; 

    d) jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen; 

    e) de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken omdat: 

        a) de persoonsgegevens onjuist zijn; 

        b) de verwerking onrechtmatig is; 

        c) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; 

        d) je bezwaar maakt tegen de verwerking. 

    f) de verwerking stop te zetten omdat je bezwaar hebt tegen de verwerking. 

      

Dit Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 april 2019. 


