Privacyreglement
Welke gegevens houden we bij?
Op het moment dat je Tiki-student bent, willen we graag met jou in contact zijn en blijven zodat we informatie
met je kunnen delen over studiematerialen, informatie rondom lesdagen, algemeen Tiki-nieuws zoals nieuwe
scholingsmogelijkheden, informatie rondom inschrijvingen en voor onze facturatie. Daarom hebben we jouw
naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, eventueel websiteadres, (mocht je jouw
eigen bedrijf hebben) jouw bedrijfsnaam en BTW-nummer en eventuele verstrekte persoonlijke informatie bij
aanmelding in ons bestand. Daarnaast houden we ontwikkelingen en bijzonderheden rondom de lesdagen
bij zodat docenten onderling op de hoogte zijn. Dit is puur voor intern gebruik en het wordt zorgvuldig en
vertrouwelijk behandeld. Deze lesdaggegevens worden alleen Tiki-intern verwerkt voor interne administratie
doeleinden en om de wisselende groep Tiki-docenten (dit zijn onder andere ZZP’ers) te informeren rondom
de voortgang van studentengroepen en studenten.

Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?
Voor onze financiële administratie maken we gebruik van een extern administratiebureau. In dat kader
worden jouw contactgegevens en eventueel jouw BTW-nummer en bedrijfsnaam (als dat van toepassing is)
met dat bureau extern gedeeld. Ook worden eventuele gegevens van een externe organisatie die jouw
factuur voldoet gedeeld met onze financiële administratiebureau. Voor ICT-ondersteuning maken we gebruik
van een extern ICT-bedrijf. Jouw gegevens worden niet met hen gedeeld. Zij hebben wel toegang tot onze
outlookaccounts, website en portaal. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens enkel intern gebruikt en
dus op geen enkele manier gedeeld met anderen.

Wil je gebruik (blijven) maken van het portaal?
Om alle studiematerialen en Tiki-nieuws in te kunnen zien heb je het portaal nodig. Door je aan te melden als
student of in te loggen op het portaal geef je aan dat je akkoord bent met ons privacyreglement. Voor het
portaal hebben we technische maatregelen genomen voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens door
middel van een inlognaam en een persoonlijk wachtwoord.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Bij jouw aanmelding heb je aangegeven of je wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen van De Kleine Tiki. In
deze nieuwsbrief vind je nieuwtjes over De Kleine Tiki in het algemeen, kunstzinnige en / of creatieve
oefeningen, interviews en / of inspiratiemomenten. We houden daarbij bij welke links je interessant vind
zodat we de nieuwsbrief nog aantrekkelijker kunnen maken om te lezen. Voor het versturen van onze
nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Deze organisatie is gevestigd in de VS vandaar dat de data
buiten de EUwordt gebracht. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp.
Zodra jij je afmeld voor onze nieuwsbrief, verwijderen we ook jouw contactgegevens binnen het
mailingssysteem.
Heb jij je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Meld je dan aan via deze link. Wil jij je uitschrijven voor
de nieuwsbrief? Dan hoef je alleen op de link onderin de nieuwsbrief te klikken zodra je deze ontvangt of je
stuurt een mail naar info@dekleinetiki.nl.

Als je op onze website komt
Op onze website houden we functionele cookies bij. Hierdoor worden jouw logingegevens van het portaal
onthouden. Daarnaast kunnen we zien welke artikelen er goed gelezen worden zodat we het aanbod voor
jou zo interessant mogelijk kunnen maken. We maken daarbij gebruik van Google Analytics-cookies. We
hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google is gevestigd in de VS vandaar
dat de data buiten de EU wordt gebracht. We maken gebruik van Google-analytics om te achterhalen welke
pagina’s interessant zijn voor jou als ontvanger. Om jouw privacy zo veel mogelijk te garanderen hebben we
het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Dat betekent dat jouw IP-adres niet achterhaald kan worden.
We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet en bovendien maken we geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics-cookies. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en / of het
privacy beleid van externe websites die als link op onze site vermeld staan.

Jouw data
Wil jij dat jouw oude data verwijderd wordt? Dan kun je dat aan ons doorgegeven. Je mag bovendien oude
gegevens opvragen. Kloppen je gegevens niet? Dan mag je natuurlijk vragen om rectificatie.
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