
Online Medical Courses 

 
Privacy Statement Stichting E-Infuse 
 
Inleiding 
Stichting E-Infuse (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar cursisten. Wij doen dit om de 
cursisten deel te laten nemen aan de cursus die zij wensen en verder zo goed mogelijk van dienst te 
zijn en om contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen we uit waarom 
en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. 
 
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw 
vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@e-infuse.nl.  
 
Waar zijn wij gevestigd? 
Wij zijn gevestigd Philippuslaan 5, 6564 AL Heilig Landstichting 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende gegevens: 
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, specialisme, functie, BIG-
nummer en organisatie. 
 
Grondslagen van de verwerkingen 
Wij verwerken gegevens voor het voor het uitvoeren van onze dienstverlening.  
 
Waarvoor verwerken wij die persoonsgegevens? 
De (persoons)gegevens die de deelnemer aan E-Infuse verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, 
telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een geautomatiseerde cursusadministratie van 
E-Infuse. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van 
toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over online courses, E-
Infuse en daaraan gerelateerde producten en diensten van E-Infuse.  
Indien de deelnemer er geen prijs (meer) op stelt om informatie over de producten en diensten van E-
Infuse te ontvangen, kan de deelnemer dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@e-
infuse.com.  

 
Doel gegevensverwerking 

Wij verwerken de persoonsgegevens om: 

- Deelnemers te kunnen laten participeren in de door hen gewenste cursus. 

- Relaties en geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief te 

informeren over ontwikkelingen en activiteiten van Stichting E-Infuse 

- Relaties en geïnteresseerden te raadplegen en te peilen over relevante onderwerpen  

 
Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. 
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt E-Infuse gebruik van diensten van derden, 
zogenaamde verwerker. 
 

De persoonsgegevens worden voor of namens E-Infuse verwerkt door: 

- Mailchimp: verwerker van de digitale nieuwsbrieven 

- Medewerkers van E-Infuse 

- Aangewezen medewerkers bij Future Learn, het platform waarop onze cursus worden 

aangeboden. Future Learn heeft passende maatregelen genomen ter bescherming van de 
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privacy van deelnemers. Deelnemers worden hierover rechtstreeks door Future Learn benaderd 

en geïnformeerd.  

- Mollie: verwerker van het betalingsverkeer 

 

Buiten deze ontvangers stellen wij zonder uitdrukkelijke, aparte toestemming van betrokkene geen 

persoonsgegevens ter beschikking aan derden. 

 
Rechten van betrokkenen 
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed 
mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten 
gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@e-infuse.nl  
 
- Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.  

- Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan 

weten, dan passen we het aan. 

- Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan 

zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens 

dan nog wel moeten verwerken. 

- Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, 

dan kun je die verwerking ook laten beperken. 

- Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.  

- Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te 

(laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. 

 
Daarnaast kun je ook: 
- Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailing. Als je toestemming wil 

intrekken, kun je je afmelden via de nieuwsbrief of contact met ons opnemen. 

- Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de 

privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover na 25 mei 2018 ook een 

klacht indienen bij de AP. 

 
Bewaartermijnen 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 
Google analytics-cookies. Die worden maximaal 26 maanden na het laatste bezoek bewaard. 
 
Links 
Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. 
Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. 
 
Cookie statement 
De website www.e-infuse.com maakt gebruik van Google Analytics-cookies om bezoek van onze 
website geanonimiseerd te analyseren. Met behulp hiervan zijn we in staat om te bekijken welke 
pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit 
gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke pagina’s vaak worden bezocht. Deze 
cookies worden maximaal 26 maanden bewaard. 
 
Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te 
analyseren. Stichting E-Infuse heeft daarom een zogenaamde 'Bewerkersovereenkomst' gesloten 
met Google Analytics. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres gemaskeerd 
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voor uw privacy. Dit betekent dat gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet 
gebruikt worden door derden. De functie 'Gegevens delen met Google Analytics' is dan ook 
uitgezet. E-Infuse maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google 
Analytics-cookies.  


