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Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden:  
- Persoonsgegevens van de betreffende persoon worden alleen gebruikt voor hetgeen de 
persoon zich ingeschreven heeft. 
Nieuwsbrief 
Gratis materialen 
- Persoonsgegevens bij betaalde diensten worden zorgvuldig bewaard en alleen gebruikt voor 
communicatie en betalingsverkeer over de afgenomen dienst door de gebruiker. 

Ontvangers van de persoonsgegevens:  
- Persoonsgegevens bij het invullen van invulvelden voor het verkrijgen van gratis materialen of 
nieuwsbrieven worden verwerkt door Mailchimp, de voorwaarden van Mailchimp zijn te lezen in 
de nieuwsbrieven of op de invulvelden van de betreffende dienst. 
- Contact invulvelden of e-mailcontact verloopt direct met Liesbeth van Arendonk of een door 
DCA aangestelde persoon. 

De bij DCA bekende persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen door DCA 
gebruikt voor de voorafgaande bevestigde doeleinden totdat DCA de dienst opheft of de 
gebruiker zich uitschrijft van de dienst. 

Gebruikers hebben het recht op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens  

Het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. 

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, bestaat het recht op intrekking van die 
toestemming. 
 Het recht bestaat op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

Het verstrekken van de persoonsgegevens bij het afnemen van een betaalde dienst is een 
wettelijke verplichting. 
Bij het afnemen van een dienst valt het onder een contractuele verplichting of voorwaarden voor 
uitvoering van een contract en de betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) is verplicht de 
gegevens te verstrekken. De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens, kan 
het verstrekken van de dienst onmogelijk maken. 
De persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van de dienst zijn: 
Naam (voor- en achternaam) 
Adres 
Plaats 
Telefoonnummer  
E-mailadres 

Alle bij DCA bekende persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.


