
Zilverline Training 

Privacy statement 

 

Je hebt je bij ons ingeschreven voor een training of je gaat dat doen. Dat betekent dat we wat gegevens 
van je nodig hebben. In dit privacy statement informeren we je over wat we met die gegevens doen 
en waarom, en wat je rechten in dat verband zijn. 

 

wie zijn wij? 

Zilverline B.V., Cruquisweg 109 F, 1019 AG Amsterdam 

 

welke gegevens vragen we van je? 

Als je je opgeeft voor een training hebben we je NAW gegevens nodig, je telefoonnummer en e-mail 
adres, afhankelijk van hoe de factuur geadresseerd moet worden ook de naam en NAW gegevens van 
je werkgever. Verder houden we betaalgegevens bij. 

 

waarom hebben we die gegevens nodig? 

De gegevens die we vragen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je 
aangaan. 

 

wie ontvangen je gegevens? 

Je gegevens worden binnen de EU opgeslagen op onze servers die in een datacenter staan. 

 

Als je dat wilt, kunnen we je gegevens ook doorgeven aan de Scrum Alliance: 

Bij sommige trainingen is twee jaar lidmaatschap van de Scrum Alliance inbegrepen en kan je door ons 
worden aangemeld voor een online examen bij de Scrum Alliance of om meteen een certificaat van de 
Scrum Alliance te ontvangen. 

Hiervoor zouden we je naam en e-mail adres moeten doorgeven aan Scrum Alliance. 

Op zich is dit volgens ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of 
als de overeenkomst is gesloten tussen je werkgever en ons: voor de uitvoering van de in jouw belang 
gesloten overeenkomst.  

Maar misschien heb jij een ander beeld bij wat jouw belang is bij de training en wat daarbij noodzakelijk 
is. We hebben er daarom voor gekozen deze gegevens alleen door te geven als je ons hier expliciet 
toestemming voor geeft.  

Scrum Alliance is gevestigd in de VS en niet aangemeld voor het EU-US Privacy Shield. Scrum Alliance 
heeft een beperkt privacy statement (https://www.scrumalliance.org/privacy-policy) en kan een 



ruimer gebruik maken van jouw gegevens, zonder de waarborgen die binnen de EU gelden op grond 
van de GDPR. 

Dat is op zich niet anders dan wanneer je jezelf zou aanmelden bij de Scrum Alliance en je deze 
gegevens rechtstreeks zou doorgeven. 

 

wat zouden we nog meer willen doen met je gegevens? 

We zouden je gegevens graag willen bewaren om je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen of 
andere zaken die op basis van de door jou gevolgde training interessant voor je kunnen zijn. 

We doen dat alleen als je ons daarvoor toestemming geeft. 

   

hoe lang slaan we je gegevens op?  

We slaan je gegevens op voor zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.  

Als je ons toestemming hebt gegeven om je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen of ander 
zaken, slaan we je gegevens op totdat je die toestemming intrekt. 

 

wat zijn je rechten? 

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Je kan een verzoek hiertoe 
indienen via e-mail: info@zilverline.com 

Als je ons toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens, kan je die toestemming 
altijd intrekken. Ook dat kan via een e-mail aan bovenstaand adres. 

Als je ons toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens aan Scrum Alliance kan je die 
toestemming ook intrekken, maar we geven die gegevens direct na afloop van de training door, dus 
doe dat wel op tijd. 

Verder heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


