Privacyverklaring SLIMOnderwijs
SLIMOnderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. SLIMOnderwijs handelt zorgvuldig en houdt
bij verwerking van persoonsgegevens zich aan de regels bepaald in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat is verwerking van persoonsgegevens?
Iedere handeling of geheel aan handelingen met betrekking tot informatie over een geïdentificeerd of
identificeerbaar natuurlijk persoon. Het betreft ieder gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden
geïdentificeerd. Denk aan bijvoorbeeld een naam, met eventueel daaraan gekoppeld een e-mailadres.
Waarom verwerkt SLIMOnderwijs persoonsgegevens?
Volgens artikel 6 van de AVG mogen persoonsgegevens worden verwerkt als hiervoor toestemming is gegeven
door de betrokkenen, gegevens worden verwerkt in het kader van totstandkoming/uitvoering van een
overeenkomst; om de wet na te leven of wegens gerechtvaardigde belangen waarbij erop wordt gelet dat impact
op privacy beperkt blijft.
SLIMOnderwijs verwerkt persoonsgegevens voor:
> de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
> relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien hieromtrent verzocht is.
Welke gegevens verwerkt SLIMOnderwijs?
(Persoons-)gegevens die worden verwerkt zijn:
> bedrijfsgegevens;
> voor- en achternaam;
> e-mailadres;
Op welke wijze beschermt SLIMOnderwijs persoonsgegevens?
SLIMOnderwijs neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht ondanks de maatregelen
toch de indruk bestaan dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct
contact op met ons, via info@slim-onderwijs.nl.
Website, cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website staan (mogelijk) verwijzingen of links naar andere websites. Ondanks deze verwijzing of link met
zorg is geselecteerd is SLIMOnderwijs niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door deze
andere organisatie(s).
SLIMOnderwijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor
cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
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Maakt SLIMOnderwijs gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Nee, er wordt geen automatische besluitvorming gebruikt m.b.t. besluiten over zaken die gevolgen kunnen
hebben voor personen (zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s zonder dat er een mans
aan te pas komt).
Wisselt SLIMOnderwijs gegevens uit?
SLIMOnderwijs verkoopt nooit gegevens aan derden. SLIMOnderwijs verstrekt alleen gegevens wanneer dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst/dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met de bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluit SLIMOnderwijs een verwerkersovereenkomst om
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omtrent persoonsgegevens te waarborgen.
Hoelang bewaart SLIMOnderwijs persoonsgegevens?
SLIMOnderwijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor deze gegevens verzameld en worden verwerkt, dan wel op grond van wettelijke voorschriften vereist.
Welke rechten heeft de eigenaar van de persoonsgegevens?
De eigenaar van de persoonsgegevens (de betrokkene) heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens:
 in te zien;
 te corrigeren;
 te verwijderen;
 de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 gegevensoverdraagbaarheid (computerbestand met de gegevens).
Hoe regel je dat?
De eigenaar kan zijn of haar verzoek richten aan SLIMOnderwijs, dit kan via info@slim-onderwijs.nl.
Let op! Om te verifiëren of het verzoek daadwerkelijk door de eigenaar van de persoonsgegevens zelf is gedaan
kan SLIMOnderwijs controlevragen stellen. Een kopie van identiteitsbewijs kan altijd veilig worden verstrekt door
de Machine Readable Zone (strook met nummer onderaan paspoort), het paspoortnummer en het BSN zwart te
maken.
Op verzoeken reageert SLIMOnderwijs zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Verder wijst
SLIMOnderwijs op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wijzigen in deze privacyverklaring
SLIMOnderwijs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. In de voettekst is
het versienummer weergegeven.
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