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Inleiding 
Uiteraard gaan wij zeer prudent om met uw persoonsgegevens. Dat is enerzijds een 
verplichting vanuit de privacywetgeving, maar anderzijds vinden we dat natuurlijk ook een 
vanzelfsprekendheid en is al gewoongoed binnen ons bedrijf sinds de oprichting in het jaar 
2003. 
 
De Academie voor bijzondere wetten (kortweg: Academie) en de Uitgeverij voor bijzondere 
wetten (kortweg: Uitgeverij), beide gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem (2031 BH) aan 
de A. Hofmanweg 5a, hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met 
persoonsgegevens van haar relaties. De Academie en de Uitgeverij verwerken uw 
persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
daaromtrent stelt.  
 
In dit privacyreglement staat omschreven hoe we met uw persoonsgegevens en uw privacy 
omgaan. Heeft u toch nog vragen hierover? Twijfel dan niet om contact met ons op te 
nemen. 
 
Dit privacyreglement heeft betrekking op zowel de diensten die door Academie worden 
aangeboden op www.academiebw.nl als op de Uitgeverij via www.uitgeverijbw.nl. 
 
Artikel 1  Begrippen 
In dit privacyreglement wordt verstaan onder: 
 
§ Cursist: degene die aan een cursus deelneemt; 
§ Cursus: een digitale en/of klassikale leeractiviteit; 
§ Cursusadministratie: administratie, waarin persoonsgegevens van een cursist worden 

verwerkt om een cursus te kunnen uitvoeren; 
§ Medewerker: onder medewerker wordt verstaan iedere persoon die in dienstbetrekking 

werkzaam is bij de Academie voor bijzondere wetten; 
§ Persoonsgegeven: elk persoonsgegeven betreffende een natuurlijke persoon. 
§ Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met 

betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het 
verzamelen, vastleggen, bewaren, bijwerken, gebruiken, etc.; 

§ Betrokkene: een persoon van wie wij de persoonsgegevens verwerken ten behoeve 
van het deelnemen aan een cursus of de aankoop van een boek; 

§ Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke en het aanspreekpunt 
op het gebied van privacy is Frank Joosten, directeur/eigenaar van de Academie voor 
bijzondere wetten, bereikbaar via 06-51913142 of info@academiebw.nl. 

 
Artikel 2  Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan 
 
1. Doel 
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag ‘noodzakelijkheid voor 
uitvoering van een overeenkomstʼ. 
 
De Academie en de Uitgeverij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna 
kunt u lezen welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij uw of namens u ontvangen 
gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw 
bezoek aan onze website.  
 

 

 
Academie voor bijzondere wetten 
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Het doel van deze verwerking is onder meer het inschrijven van cursisten voor onze cursussen, 
het (indien van toepassing) inschrijven van onze cursisten voor bij de cursus behorende 
examen, het rapporteren van de voortgang van de cursist en uiteindelijke examenuitslag 
aan de cursist en zijn/haar werkgever. 
 
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om bestellingen uit te leveren die via onze 
webshop (www.uitgeverijbw.nl) zijn gedaan. 
 
Ook gebruiken wij uw gegevens om u vrijblijvend en spaarzaam te informeren over 
actualiteiten en vakinhoudelijke informatie op het vakgebied van bijzondere wetten en 
nieuw geplande opleidingen en trainingen. 
 
2.  Nieuwsbrieven 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven informeren wij u over 
actualiteiten en vakinhoudelijke informatie, over nieuwe trainingen, opleidingen, congressen, 
workshops en boeken op het vakgebied van bijzondere wetten. 
 
Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via 
info@academiebw.nl onder de uitschrijflink onder elke nieuwsbrief. 
 
3.  Zakelijke klanten 
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde 
wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, 
dan worden deze gegevens op dezelfde wijze gebruikt als die van andere klanten van de 
Academie en de Uitgeverij. 
 
Artikel 3  Categorieën ontvangers persoonsgegevens 
Wij geven de persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers: 
§ examenbureaus (indien van toepassing) 
§ technisch ondersteunende derden (zoals de bedrijven met wie wij onze elektronische 

leeromgeving en digitale evaluatieformulieren opstellen, de drukkerij die voor de 
Uitgeverij de verwerking en verzending van boekbestellingen verzorgt). 

 
De Academie en de Uitgeverij geven uw persoonsgegevens niet aan overige derden, tenzij: 
a. De doorgifte geschiedt aan een door de Academie of Uitgeverij voor de in deze 

Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden 
een overeenkomst is gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op 
een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; 

b.  De Academie en/of de Uitgeverij op grond van een wettelijke plicht gehouden is 
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 
Artikel 4  Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU 
Wij geven geen persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de EU. 
 
Artikel 5  Vastlegging 
Voor onze administratie is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van een cursist 
of klant die een boek bestelt vast te leggen. Deze vastlegging vindt plaats met behulp van 
een geautomatiseerd systeem. De volgende (persoons)gegevens kunnen worden 
vastgelegd: 
 
§ Achternaam (geboortenaam en gehuwde naam) 
§ Voornamen 
§ Voorletters 
§ Tussenvoegsels 
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§ Roepnaam 
§ Geslacht 
§ Functie 
§ Adresgegevens 
§ Telefoonnummer 
§ E-mailadres 
§ BOA domein waarin iemand werkzaam is (indien van toepassing) 
§ Behaalde studieresultaten 
§ Gegevens betreffende gevolgde en te volgen cursussen 
 
Artikel 6  Beveiliging van gegevens 
De Academie en de Uitgeverij maken, voor zover dat van haar verlangd mag worden, 
gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om 
ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het 
verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die de 
Academie en de Uitgeverij ontvangen. 
 
Artikel 7 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens 
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u 
een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail 
sturen naar of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor 
kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de 
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van 
de website. 
 
Artikel 8 Bewaartermijn en verwijdering 
De persoonsgegevens worden voorafgaande aan en gedurende de looptijd van de cursus 
gebruikt voor het verzorgen van de cursus. Na afloop van de cursus worden de 
persoonsgegevens bewaard om cursisten op de hoogte te houden van nieuwe cursussen en 
actualiteiten zoals genoemd in artikel 2.  
 
De persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van en boekbestelling gebruikt voor 
het be- en afhandelen van de bestelling. Na afloop daarvan worden de persoonsgegevens 
bewaard om betrokkene op de hoogte te houden van nieuwe boeken zoals genoemd in 
artikel 2.  
 
Daarnaast kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden voor het verlengen van de 
bevoegdheid. Dit is maximaal voor een periode van vijf jaar. Betrokkenen kunnen op hun 
eerste (schriftelijke) verzoek hun persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of laten 
verwijderen. 
 
Artikel 9 Verstrekking 
De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien dan wel verstrekt aan 
medewerkers die beroepsmatig betrokken zijn bij de cursus van de cursist of de bestelling van 
een boek. 
 
Artikel 10  Cookies 
Het is mogelijk dat de Academie en de Uitgeverij tijdens een lopende sessie gebruik maken 
van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle 
cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een 
cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw 
computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op 
www.academiebw.nl of www.uitgeverijbw.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer 
geen cookies kan ontvangen. 
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Artikel 11 Klachten omtrent privacy 
Indien betrokkene ontevreden is over de wijze van het verwerken van de persoonsgegevens, 
kan een klacht hierover worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast 
kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Artikel 12 Verplichting verstrekking gegevens 
Betrokkene is formeel niet verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken. Echter is het voor 
de normale gang van zaken bij het organiseren en uitvoeren van een cursus of het bestellen 
van een boek wel noodzakelijk om over bepaalde persoonsgegevens te beschikken.  
 
Artikel 13  Bron persoonsgegevens 
Wij ontvangen de persoonsgegevens in hoofdzaak van de cursisten zelf, van de 
(toekomstige) werkgever van onze cursisten of van diegene die via onze website een boek 
bestelt. In sommige gevallen worden persoonsgegevens aangeleverd door het UWV. 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid  
De Academie en de Uitgeverij hebben geen zeggenschap over het eventuele gebruik door 
derden van uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op de 
persoonsgegevens die de Academie en de Uitgeverij verwerken ten behoeve van hun 
bedrijfsvoering. De Academie en de Uitgeverij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 
 
Artikel 15 Wijziging Privacyreglement 
De Academie en de Uitgeverij behouden zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan 
te passen. Elke aanpassing zal via www.academiebw.nl en www.uitgeverijbw.nl bekend 
gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.academiebw.nl of 
www.uitgeverijbw.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigd Privacyreglement.  
 
Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze webpagina’s in de gaten.  
 
Het huidige Privacyreglement is bijgewerkt op 05-10-2019. 
 


