PRIVACYVERKLARING ONDERWIJSKUNSTIG

In deze privacyverklaring informeer ik je, hoe Onderwijskunstig persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
Onderwijskunstig respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Als
zelfstandig ondernemer ben ik verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. Alle persoonlijke informatie die
jij mij verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de
diensten van Onderwijskunstig. Onderwijskunstig is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van
eventuele andere genoemde organisaties op de website van Onderwijskunstig.
In deze privacyverklaring vertel ik je hoe en waarom ik persoonsgegevens gebruik. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
me op door een mail te sturen naar info@onderwijskunstig.nl. Ik neem de bescherming van jouw gegevens
serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt je terecht op de website
van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is
zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen
Website: https://onderwijskunstig.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): Onderwijskunstig, gevestigd te Vellerselaan 55, 3772 PP Barneveld, KvK-nummer: 82078513.
Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website en de gegevens en
informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden,
of voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische
aanbiedingen.

De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, en
ook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in
het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
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eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet
meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming
dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Verantwoordelijkheden
Onderwijskunstig is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk
is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle
geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die
je op internet raadpleegt.
Onderwijskunstig is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
Onderwijskunstig is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw
apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van
iedere actie tegen Onderwijskunstig als gevolg hiervan.
Indien Onderwijskunstig betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is
Onderwijskunstig gerechtigd alle schade die Onderwijskunstig dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te
verhalen.
Het verzamelen van gegevens
In de volgende gevallen verwerk ik jouw persoonsgegevens:
• Maak je gebruik van het contactformulier op www.onderwijskunstig.nl, dan verwerk ik de volgende
gegevens: -Naam
• E-mailadres
• Als je dat fijn vindt, kun je een telefoonnummer doorgeven. Dit laatste is niet noodzakelijk om
contact te kunnen leggen.
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Maak je gebruik van mijn diensten, dan verwerk ik de volgende gegevens:
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om de gevraagde dienst te leveren
• Om mijn diensten te factureren
• Om contact te hebben (telefonisch, op locatie, of via e-mail) over mijn diensten of producten
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens van kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder
toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige heb verzameld, neem dan contact met mij op met
het verzoek deze informatie te verwijderen. Ik zal aan dit verzoek gehoor geven.
Rechten met betrekking tot jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Onderwijskunstig in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onderwijskunstig.nl.
Onderwijskunstig zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Heb je
een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik om 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. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Delen van persoonsgegevens met derden
Onderwijskunstig verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Ik zal jouw gegevens uitsluitend aan derden
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Mocht je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomen, dan dien je je te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Onderwijskunstig is in geen geval
verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Bewaartermijn gegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
worden verzameld. Ik hanteer de volgende richtlijnen:
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•
•
•

Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zeven jaar omdat ik wettelijk
verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan hangt het van de reden van dit zakelijk
contact af hoe lang ik je gegevens bewaar. Wil je daar meer over weten, dan vertel ik je welke
gegevens ik van je heb en wat ik ermee doe.
Heb jij via het contactformulier op www.onderwijskunstig.nl contact opgenomen? Na twee jaar
verwijder ik de correspondentie naar aanleiding van jouw vraag of opmerking.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Onderwijskunstig wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
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.
De cookies die Onderwijskunstig gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak.
Functionele en analytische cookies
Onderwijskunstig maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht geven in het gebruik van de website van
Onderwijskunstig. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik
informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website
Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb
Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype,
nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
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Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Marianne van de
Heg, info@onderwijskunstig.nl.
Toeschrijving
Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 8-9-21 tot nader order.
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