PRIVACY VERKLARING
Please scroll down for the privacy statement in English
TOF-Training | SuperPoeper® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Hadassa Voet is de Functionaris Gegevensbescherming van TOF-Training | SuperPoeper®. Zij is te bereiken via
het contactformulier op deze website.
Persoonsgegevens die wij verwerken
TOF-Training | SuperPoeper® verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze (digitale)
diensten/producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op genoemde website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TOF-Training | SuperPoeper® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om (digitale) producten en diensten bij je af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TOF-Training | SuperPoeper® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor
persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden
eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren. Als ook het
nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen
doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit TOF-Training | SuperPoeper® geldt een
bewaartermijn van 7 jaar. Dit is verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.
Delen van persoonsgegevens met derden
TOF-Training | SuperPoeper® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij – alleen wanneer dit nodig of vereist is
– een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Wanneer een verwerkersovereenkomst niet nodig of vereist is bij bedrijven waarmee wij
samenwerken, verwijzen wij naar het privacybeleid van deze bedrijven. TOF-Training | SuperPoeper® blijft
verantwoordelijk voor de verwerkingen. Bedrijven waarmee wij samenwerken zijn:

– Autorespond; een programma dat online tools biedt aan o.a. zelfstandige ondernemers voor marketing en
verkoop, zoals nieuwsbrief, autoresponders, CRM, shoppingcart en een affiliate marketingsysteem. Autorespond
heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel
– Mollie; dit is onze payment provider, deze software maakt het mogelijk dat je op onze website kunt betalen
met iDeal en Mr. Cash. Mollie slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en het
bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons
technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel
– WordPress/Elementor/WishList Membership; dit is het softwaresysteem waarop het blog-, online (academy)
portaal en shopgedeelte van onze website draait. Voor dit doel worden je gegevens opgeslagen. WordPress en
WishList Membership hebben toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij
zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. TOF-Training
| SuperPoeper® maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden
enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites van TOF-Training | SuperPoeper® gebruikt
worden, om rapporten over de websites aan TOF-Training | SuperPoeper® te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken TOF- Training | SuperPoeper® heeft hier geen invloed op en heeft Google niet
toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door TOF-Training | SuperPoeper® en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen via het contactformulier om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen via de mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek. TOF-Training | SuperPoeper® wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via deze link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TOF-Training | SuperPoeper® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van contact en het delen van persoonsgegevens middels Facebook
Messenger of WhatsApp, verwijzen wij naar het privacybeleid van genoemde diensten. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vul dan het contactformulier in.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van
TOF-Training | SuperPoeper® zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen
alvorens van deze sites gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring
TOF-Training | SuperPoeper® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
___________________________________________________________________________________________

PRIVACY STATEMENT
TOF-Training | SuperPooper® is responsible for the processing of personal data as displayed in this privacy
statement.
Hadassa Voet is the Data Protection Officer at TOF-Training | SuperPooper®. She can be contacted through the
contact form on the website.
This privacy statement will help you understand how TOF-Training | SuperPooper® uses and protects the data
you provide to us when you visit and use our (digital) services and products.
TOF-Training | SuperPooper® reserve the right to change this privacy statement at any given time, of which you
will be promptly updated. If you want to make sure that you are up to date with the latest changes, we advise
you to frequently visit this page.
What user data we collect and why
When you visit the website, we collect your name, email address, telephone number and bank account and
other personal data you actively provide us in order:
-To process your payment and to deliver (digital) services and products ordered by you
-To create your account/profile (for newsletter and correspondence) on our website
Safeguarding and securing the data
TOF-Training | SuperPooper® is committed to securing your data and keeping it confidential. TOF-Training |
SuperPooper® has done all in its power to prevent data theft, unauthorized access, and disclosure by
implementing the latest technologies and software, which help us safeguard all the information we collect
online.
Sharing data with third parties
TOF-Training | SuperPooper® works with third parties – if necessary or demanded through a processor
agreement –, in order to provide them with needed data to process your order. Companies which we work with
are:
– Autorespond; the software system which allows our visitors and buyers to create a profile and use our (digital)

products and services
– Mollie; our payment provider
– WordPress/Elementor/WishList Membership; the software system which is used to give you admittance to the
academy for the online products and services
Our cookie policy
Once you agree to allow our website to use cookies, you also agree to use the data it collects regarding your
online behavior on our website by Google Analytics.
The data we collect by using cookies is used to customize our website to your needs. After we use the data for
statistical analysis, the data is completely removed from our systems.
Please note that cookies don’t allow us to gain control of your computer in any way. They are strictly used to
monitor which pages you find useful and which you do not so that we can provide a better experience for you.
If you want to disable cookies, you can do it by accessing the settings of your internet browser.
Links to Other Websites
Our website may contain links that lead to other websites. If you click on these links, TOF-Training |
SuperPooper® is not held responsible for your data and privacy protection. Visiting those websites is not
governed by this privacy statement. Make sure to read the privacy policy documentation of the website you go
to from our website.
Restricting the Collection of your Personal Data
At some point, you might wish to restrict the use and collection of your personal data. You can achieve this by
doing the following:
-When you are filling the forms on the website, make sure to check if there is a box which you can leave
unchecked, if you don’t want to disclose your personal information.
-If you have already agreed to share your information with us, feel free to contact us via the contact form and
we will be more than happy to change this for you.
-If you want to change your permission for using and processing your personal data or want, please let us know
by filling in the contact form on this website
-You have the right of inspection into your collected data; should you wish to do this, please fill in the contact
form on this website
TOF-Training | SuperPooper® will not lease, sell or distribute your personal information to any third parties,
unless we have your permission. We might do so if the law forces us. Your personal information will be used
when we need to send you materials regarding services/products ordered by you, if you agree with this privacy
statement.
Adjustments Privacy Statement
TOF-Training | SuperPooper® reserves the right to make adjustments in this privacy statement. Therefor it is
recommended to regularly consult this statement.

