
Website bezoek. 
We vragen je daarbij in te stemmen met ons ‘cookiebeleid’. 
InkoopAcademie B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, 
tablet of  smartphone. InkoopAcademie B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden 
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte 
content en advertenties kunnen aanbieden.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in 
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van je browser verwijderen.  

Downloaden van een product. 
Je download een gratis product, zoals bijvoorbeeld een E-book.   
We vragen je bij downloaden in te stemmen met ons privacy statement. Op hoofdlijnen betekent dit dat: 
1. We jouw gegevens gedurende 5 jaar na downloaden bewaren. Gedurende deze periode: 

a) Kunnen we je benaderen voor leuke events, interessante vervolgtrainingen, etc.; 
b) Kun je op ieder moment aangeven dat je gegevens uit de database moeten worden verwijderd. 

2. We je tegen het eind van de 5 jaar benaderen met het verzoek om de periode voor 5 jaar te verlengen, 
uiteraard moet je daar weer expliciet toestemming voor geven. 

Inschrijven voor een product. 
Je schrijft je in voor een Leergang/Training/Workshop via onze website. We vragen je bij inschrijving in te 
stemmen met ons privacy statement, wat op hoofdlijnen betekent dat: 
1. We jouw gegevens gedurende 5 jaar na inschrijving bewaren. Gedurende deze periode: 

a) Kun je via de digitale omgeving van InkoopAcademie bij de laatste versie(s) van de 
trainingsmaterialen, van de door jou gevolgde Leergang/Training/Workshop; 

b) Kun je online de door jou behaalde diploma’s inzien/afdrukken en zelfs aan anderen laten zien 
(handig ter verificatie voor nieuwe werkgevers/recruiters); 

c) Kunnen we je benaderen voor leuke events, interessante vervolgtrainingen, etc.; 
d) Kun je op ieder moment aangeven dat jouw gegevens uit de database moeten worden verwijderd, 

uiteraard zijn de opties onder 1a en 1b dan niet meer mogelijk voor je. 
2. We je tegen het eind van de 5 jaar benaderen met het verzoek om de periode voor 5 jaar te verlengen, 

uiteraard moet je daar weer expliciet toestemming voor geven. 

Social media 
Je linkt met ons op LinkedIn of  Facebook en/of  word lid van een van onze groepen op social media.  
We communiceren met groepsleden en aan ons verbonden mensen, door boodschappen op social media (al 
dan niet in groepen) te plaatsen. Jij bepaalt op ieder moment of  je aan ons gelinkt wilt blijven of  onderdeel 
van de groep wilt blijven. We halen geen gegevens uit social media voor onze database.  
Je kunt met ons in verbinding staan via social media zonder dat jouw gegevens  
in onze database zitten

Voor jouw gemak geven we onderstaand op 
hoofdlijnen weer hoe InkoopAcademie om gaat met 
jouw gegevens in het kader van de AVG. Ons privacy 
statement is leidend. Lees die om kennis te nemen van 
alle details.
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