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Privacy Policy Trakstar, een product van Applied Training Systems Inc (ATSI)
Dit Privacybeleid van Applied Training Systems, Inc. (‘ATSI’), een onderneming die geregistreerd is in Delaware (Verenigde Staten), regelt de wijze waarop via de website en de applicatie van ATSI www.trakstar.com.
en app.trakstar.com informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt. Door deze website en/of
applicatie te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als u het niet eens bent
met deze voorwaarden, dan is het u verboden om deze website en/of applicatie te gebruiken en dient u deze
onmiddellijk te verlaten. U erkent dat het Privacybeleid gewijzigd kan worden en dat u door de site te blijven
gebruiken instemt met de op enig moment geldende voorwaarden van het Privacybeleid. De datum van de
meest recente versie vindt u bovenaan het document.
Wij gebruiken of delen uw informatie met niemand, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.
Verzamelen en gebruiken van informatie
ATSI verzamelt informatie om onze klanten en bezoekers op www.trakstar.com. en app.trakstar.com beter
van dienst te kunnen zijn. Als wij beter begrijpen hoe mensen onze website en de applicatie gebruiken, dan
kunnen wij de ervaring van onze gebruikers verbeteren.
Welke informatie wij verzamelen is afhankelijk van de functie die en het deel van de website/applicatie dat u
gebruikt. Bij onderdelen die met een wachtwoord beveiligd zijn, leggen wij onder andere de gebruikersnaam
vast en de datum, de tijd en/of de duur van het bezoek. Bij andere onderdelen leggen we informatie vast die
u ons heeft gegeven en waarvoor u toestemming heeft verleend.
Als u informatie van Trakstar wilt kunnen ontvangen, dan kunt u ons via de website uw naam en contactgegevens doorgeven. Door dit te doen geeft u Trakstar toestemming om u berichten te sturen.
Wij verkopen of verhuren uw informatie niet aan andere marketeers. Uw persoonsgegevens zullen alleen
(anders dan in dit document beschreven) aan een derde doorgegeven worden bij een fusie of reorganisatie
tussen ons en een dergelijke derde, of voor zover dat noodzakelijk is voor de technische ondersteuning of
ontwikkeling van de website of de applicatie, of waar dat noodzakelijk is om betalingstransacties voor abonnementen te kunnen verwerken.
Cookies en loggegevens
Voor algemene bezoekers van onze website gebruiken wij ‘cookies’ en andere tools om informatie te verzamelen over de bezoeken van gebruikers, zoals welke pagina’s van de site bezocht worden en hoe lang.
Een cookie is een klein pakketje gegevens dat vaak een anonieme, unieke identificator bevat en dat door de
computers achter de website naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen.
Cookies zijn noodzakelijk om alle diensten van ATSI te kunnen gebruiken. U kunt uw browser zo instellen dat
alle cookies geweigerd worden of dat u een melding krijgt wanneer een cookie verzonden wordt. Maar als
u geen cookies accepteert, kunt u sommige van onze diensten en sommige onderdelen van de website niet
gebruiken.
Daarnaast kunnen wij, om de functionaliteit van onze Dienst te vergroten, gebruik maken van diensten van
derden zoals Google Analytics, die dit soort informatie verzamelen, monitoren en analyseren. Deze externe
dienstverleners hebben hun eigen privacybeleid, waarin ze aangeven hoe zij met dergelijke informatie
omgaan.
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Bekendmaking van gegevens en naleving van de wet
Wij zullen uw Persoonsgegevens bekendmaken wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij daartoe een
bevelschrift ontvangen, of wanneer wij menen dat dit noodzakelijk is om aan de wet en redelijke verzoeken
van wetshandhavende instanties te voldoen of de veiligheid en integriteit van onze Dienst te beschermen.
Links naar andere websites
Op onze websites kunnen soms links staan naar andere websites die niet door ATSI worden beheerd. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en hebben geen controle over welke informatie zij al
dan niet over u verzamelen.
Opslag van gegevens
Voor de hardware, software, netwerken, opslag en bijbehorende technologie die nodig is om de diensten
van ATSI te laten functioneren maakt ATSI gebruik van externe leveranciers en hostingpartners. Hoewel ATSI
eigenaar is van de code, de databases en alle rechten op de ATSI-applicatie-suite, behoudt u alle rechten op
uw gegevens.
Overdracht van gegevens
Voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn omschreven kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen
aan onze dienstverleners en anderen die in de Verenigde Staten of elders ter wereld gevestigd zijn. De privacywetgeving en -vereisten zijn in elk land anders, en sommige landen, waaronder de Verenigde Staten,
bieden minder wettelijke bescherming voor uw persoonsgegevens dan andere. U dient echter wel te weten
dat voor persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld altijd de voorwaarden van dit Privacybeleid gelden en dat ze altijd conform deze voorwaarden zullen worden gebruikt, waar uw gegevens ook zijn
verzameld, gebruikt, overgedragen of opgeslagen.
Privacy van kinderen
Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonsgegevens van bezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Als u als ouder
ontdekt dat uw kind dat jonger is dan 13 jaar persoonsgegevens aan ons heeft doorgegeven, laat ons dit dan
weten; wij zullen die informatie dan uit onze bestanden verwijderen.
EU-US-privacyschild
Overeenkomstig de uitgangspunten van het Privacyschild bindt ATSI zich tot het oplossen van klachten over
de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Heeft u als natuurlijk persoon in de
EU vragen of klachten over ons Privacyschild-beleid? Neem dan eerst eerst contact met Trakstar op via:
support@trakstar.nl
Ook heeft ATSI zich vastgelegd op samenwerking met de autoriteiten voor gegevensbescherming in de EU
(DPA’s, data protection authorities) en op het opvolgen van adviezen van deze autoriteiten bij onopgeloste
klachten met betrekking tot het Privacyschild in verband met HR-gegevens die in het kader van een arbeidsrelatie vanuit de EU doorgegeven worden. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt of
als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met een van de DPA’s in de
EU voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van de DPA’s in de EU zijn voor u gratis.
ATSI legt zich vast op samenwerking met de DPA’s in de EU en op het opvolgen van adviezen van de DPA’s
in de EU met betrekking tot [HR]-gegevens die vanuit ATSI in het kader van een arbeidsrelatie doorgegeven
worden.
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ATSI maakt geen persoonsgegevens bekend aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van een rechtmatig verzoek van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld om aan vereisten voor de nationale veiligheid of
wetshandhaving te voldoen. In gevallen waarbij ontvangen gegevens van personen uit de EU die onder het
EU-US-privacyschild vallen verder worden doorgegeven aan derden is ATSI mogelijk aansprakelijk. Natuurlijke personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, mits a.) de persoon tegenover zijn organisatie aan zijn verplichtingen heeft voldaan b.) de organisatie als klant tegenover ATSI aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Individuele persoonsgegevens zijn toegankelijk via de geïdentificeerde, door
de klant aangewezen systeembeheerder van het ATSI-systeem (neem contact op met de helpdesk om na
te vragen wie uw systeembeheerder is). ATSI is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federale Handelscommissie (FTC, Federal Trade Commission). Natuurlijke personen hebben
onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de bindende arbitrage in te roepen van een Privacyschild-panel.
Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
Vragen
Wilt u toegang tot de persoonlijk identificeerbare gegevens die Applied over u heeft opgeslagen of heeft u
vragen over dit Privacybeleid? Schrijf ons dan:
U kunt in Nederland contact opnemen met Inkrease BV, reseller van Trakstar
Inkrease BV
Burg.v.d.Bergplein 34a
7642 GT, Wierden
Nederland
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