PRIVACY VERKLARING UITGEVERIJ CANTAL BV
Uitgeverij Cantal, gevestigd aan Felix Timmermanslaan 40 5242 EJ ROSMALEN, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Uitgeverij Cantal
Felix Timmermanslaan 40
5242 EJ ROSMALEN
+31 735236280
https://cantal.nl
Functionaris Gegevensbescherming: Sjef Bergervoet (bergervoet@cantal.nl).

Persoonsgegevens die Cantal verwerkt

Uitgeverij Cantal is gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken omdat u gebruik maakt van onze
producten en/of diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij
verwerken zijn:
- Voor- en achternaam.
- Functie.
- Onderwijsinstelling.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Reden van het contact.
- Eventuele wettelijk verplichte gegevens.
Cantal gaat zorgvuldig met deze gegevens om en stelt deze – zonder toestemming van de verstrekker
– niet ter beschikking aan derden, tenzij dat voortkomt uit een wettelijke verplichting.
Cantal is niet verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens door de verstrekker en kan
derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (ingrijpende) gevolgen daarvan,
zoals bijvoorbeeld het afleveren van producten op een onjuist aangegeven adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Cantal - en derhalve haar website of andere uitingen - heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
voortkomend uit contacten en/of websitebezoek door personen jonger dan 16 jaar. Cantal heeft
echter geen mogelijkheden om te controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar en kan daar
derhalve ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Mocht echter blijken dat gegevens van een
persoon jonger dan 16 jaar zijn verzameld, dan worden deze gegevens direct na de constatering
verwijderd.

Doel en grondslag

Cantal verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op:
- Het toezenden van aangevraagde beoordelings- en andere exemplaren of goederen.
- Het informeren van docenten m.b.t. uitgaven van Cantal.
- Het benaderen van gebruikers van uitgaven van Cantal over hun ervaringen, wensen en
opmerkingen.
- Het afhandelen van uw betaling aan Cantal.
- Het uitvoeren en optimaliseren van onze dienstverlening aan (potentiële) klanten.
- Informatie die Cantal wettelijk verplicht is aan te leveren, zoals gegevens ten behoeve van de
belastingdienst- en aangifte.
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Geautomatiseerde besluitvorming

Uitgeverij Cantal neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van geautomatiseerde
verwerking van gegevens door computerprogramma's of -systemen waar geen medewerker van
Cantal bij betrokken is of verantwoordelijkheid voor draagt. Cantal gebruikt voor het verwerven van
de gegevens de volgende computerprogramma's of -systemen:
- voor haar websites: Wordpress met standaard ‘plug-ins’;
- als provider: beHosted.nl;
- als betaalomgeving: Mollie payments;
- ter verwerking van gegevens: Microsoft Word en Excel.

Hoe lang bewaart Cantal de verstrekte gegevens

Uitgeverij Cantal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen
waarvoor de gegevens worden verzameld te realiseren. Persoonsgegevens worden per direct
verwijderd indien en nadat een verstrekker dat schriftelijk – bijvoorbeeld per mail - als wens te
kennen heeft gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij Cantal verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering
van haar dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone om de werking van, de communicatie met en het gebruiksgemak
van de website, te optimaliseren. Uitgeverij Cantal gebruikt alleen technische en functionele cookies
en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich vrijwaren van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het wettelijk recht om:
- uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen;
- uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cantal;
- op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of door u genoemde ander te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw
toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cantal.nl.
Cantal geeft z.s.m., maar in ieder geval binnen vier weken, gehoor aan dat verzoek. Echter, indien
Cantal vermoedt dat het verzoek is ingediend door een andere dan de verstrekker, is zij gerechtigd
om schriftelijke bevestiging van het verzoek door de verstrekker te verzoeken en in afwachting
daarvan niet aan het verzoek te voldoen.

Klachtenprocedure

Cantal wijst u van harte op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u doen op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
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Beveiliging van de gegevens

Uitgeverij Cantal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Heeft u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of beschikt u over
aanwijzingen van mogelijk misbruik, neem dan contact met Cantal op via info@cantal.nl.
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