
 

Privacy protocol Cave Superieur Wijnconsulting en Educatie 
 

1. ALGEMEEN 
 

Gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverklaring van de: 
 
Cave Superieur Wijnconsulting en Educatie, vanaf datum dagtekening van toepassing. 
 
Kandidaat cursisten geven bij opgave voor een cursus hun akkoord voor de wijze, in het 
aanmeldformulier, waarop Cave Superieur Wijnconsulting en Educatie met hun gegevens omgaat. 
 
Aan Kandidaat cursisten worden de volgende gegevens gevraagd: 
 

- Naam, adres, woonplaats 
- Emailadres 
- Telefoonnummer 
- Eventueel bedrijfsnaam 

 
 

2. OPSLAG EN GEBRUIK 
 

De gegevens worden gebruikt om cursussen te organiseren waaraan de kandidaat cursist wil 
meedoen, of het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen. 
 
Cave Superieure zal de gegevens uitsluitend voor het hier genoemde doel gebruiken en draagt zorg 
dat geen gegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Indien een cursist een examen aflegt bij een derde partij, kunnen na overleg en goedkeuring met de 
betreffende cursist gegevens worden overgedragen aan deze derde partij. 
Het beheer van deze gegevens valt verder onder het privacy beleid van deze derde partij. 
 
 

3. TOEGANG CURSISTENGEGEVENS 
 

Geautoriseerde personen binnen Cave Superieur hebben exclusief toegang tot de (kandidaat) 
cursistengegevens en Cave Superieur garandeert een veilige opslag hiervan. 
 
(Kandidaat) cursisten of vragenstellers kunnen Cave Superieur ten allen tijde vragen welke gegevens 
van de betrokken (kandidaat) cursist bij Cave Superieur bekend zijn. 
 
 

4. RECHTEN (KANDIDAAT) CURSIST 
 

Elke (kandidaat) cursist heft het recht: 
 

- Het recht om zijn/haar gegevens op te vragen 
- Het recht om zijn/haar gegevens te wijzigen 
- Het recht om vergeten te worden 
- Het recht om informatie 
- Het recht op bezwaar 

 
Deze rechten kunnen indirect via Cave Superieur worden uitgeoefend. 
 
Na beëindiging van een cursus blijven de gegevens maximaal 2 jaar bewaard. 
 
 



 
 

5. SLOT 
 

Dit protocol is van toepassing vanaf dagtekening. 
Geautoriseerde personen voor datagegevens binnen Cave Superieur committeren zich elk afzonderlijk 
aan hun geheimhouding, zoals genoemd bij punt 3. 
Bij gewijzigde omstandigheden zal deze privacyverklaring zo nodig worden gewijzigd. 
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