Privacyverklaring
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Wij zijn WebEdu B.V.

Doeleinde gegevens

Gegevensdeling

Dit is de privacyverklaring van WebEdu B.V.
gevestigd te Leiden.

WebEdu gebruikt jouw gegevens voor de volgende
doeleinden.

WebEdu host haar website zelf. Dat betekent dat jouw
gegevens vastgelegd worden op onze eigen servers.

Wij zijn een platform voor professionals op het

Contactformulier

gebied van educatieve leermiddelen.
WebEdu zal in sommige gevallen jouw gegevens
verzamelen. Wij vinden het belangrijk om daarover
transparant te zijn tegenover jou.
Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
Adres: Rooseveltstraat 12 - 2321 BM - Leiden
Telefoonnummer: 071-7110376
E-mailadres: info@webedu.nl
KvK-nummer: 57619093
Btw-identiﬁcatienummer: NL852660662B01

Als je contact met ons zoekt door middel van het
contactformulier op de website, dan worden je
gegevens vastgelegd in een database. Dit geld ook
voor eventuele andere formulieren op de website.
Deze gegevens gebruiken we om onze diensten aan
te bieden.

Google Analytics
WebEdu gebruikt Google Analytics-cookies op haar
website. Dit doen wij om de website en de diensten
die wij aanbieden te optimaliseren. Wij vragen
hiervoor toestemming. Op de volgende manieren
houden wij daarnaast rekening met jouw privacy:
a) Bewerkersovereenkomst
WebEdu heeft een bewerkersovereenkomst met
Google gesloten. Hiermee sluiten wij uit dat Google
gebruik mag maken van jouw gegevens.

Wij delen jouw gegevens dus niet met derden.

Duur van opslag
De gegevens die WebEdu vastlegt, worden niet langer
bewaard dan nodig. De duur van de opslag varieert
echter per doeleinde.

Contactformulier
De gegevens, zoals je naam of e-mailadres, uit het
contactformulier en eventuele andere formulieren
worden tot een jaar na invullen bewaard in een
database. Hierna worden de betreﬀende gegevens uit
de database verwijderd.

Google Analytics
De gegevens die door de Google Analytics-cookies
worden verzameld , worden voor onbepaalde tijd
bewaard. Deze gegevens zijn anoniem, en kunnen dus
niet naar jou herleid worden.

b) ’Gegevens delen’
WebEdu heeft, vanuit privacyredenen, besloten
geen gebruik te maken van de optie ‘gegevens
delen’ van Google Analytics.
c) Google-diensten
WebEdu maakt geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analyticscookies.
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Beveiliging gegevens

Waar heb jij recht op?

WebEdu is sinds 2019 ISO 27001 gecertiﬁceerd. Dit
betekent dat informatiebeveiliging bij ons

Aangezien WebEdu gebruik maakt van jouw gegevens,
heb je ook een aantal rechten waar je aanspraak op

procesmatig is ingericht, om de veiligheid van onze
gegevens te waarborgen.

mag maken. Voor meer uitleg over jouw rechten
verijzen wij je naar Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daaronder vallen dus ook jouw gegevens. De
stappen die wij zetten om jouw gegevens veilig te

a) Inzage
Je hebt het recht om aan WebEdu te vragen inzage te

e) Beperking van de verwerking
In sommige situaties heb je ook het recht om ons te

houden, komen neer op het volgende.

krijgen in jouw vastgelegde gegevens. Hieronder valt
ook informatie over de verwerking van jouw gegevens.

a) TSL certiﬁcaat
De website van WebEdu is beveiligd met een TSL
certiﬁcaat. Dit kun je zien aan het hangslot-icoontje

Hiervoor kun je contact opnemen met WebEdu via de
eerder genoemde contactgegevens.

beperken in het gebruik van jouw gegevens. Dit
betekent dat wij jouw gegevens niet meer mogen
verwerken, maar ook niet hoeven te verwijderen. Voor

bij de url van je browser.

b) Vergetelheid
Indien je van mening bent dat WebEdu jouw gegevens

Dit betekent dat je connectie met de website van
WebEdu veilig is, en dus ook de gegevens die wij van
jou ontvangen.

niet (meer) nodig heeft, dan kun je dat bij ons
aangeven. Wij zijn dan verplicht om jou te “vergeten”.
Houd er wel rekening mee dat sommige gegevens niet

b) Tweestapsveriﬁcatie

verwijderd mogen worden. Ook hiervoor kun je contact
met ons opnemen.

meer inzage in deze situaties, klik je hier.
f) Geautomatiseerde besluitvorming en proﬁlering
Wij vinden het belangrijk om onze klanten en andere
betrokkenen de aandacht te geven. Mochten wij echter
een besluit maken op basis van jouw gegevens én
zonder tussenkomst van een van onze werknemers,
dan heb je het recht op een nieuw besluit.
g) Bezwaar

Om te voorkomen dat jouw gegevens in handen
vallen van een ongeautoriseerd persoon, gebruiken
wij tweestapsveriﬁcatie. Bij deze veriﬁcatie dien je als

c) Rectiﬁcatie en aanvulling
Het kan ook voorkomen dat je wilt dat wij gegevens

Heb je het gevoel dat wij jouw gegevens gebruiken
voor Direct Marketing, of maken persoonlijke

persoon een extra stap te zetten om te bewijzen dat
je het recht op toegang hebt.

aanpassen of aanvullen indien deze niet correct zijn.
Wanneer hiervan sprake is, zullen wij alles doen om

omstandigheden dat wij jouw gegevens niet mogen
verwerken? Dan kan je hier bezwaar tegen maken.

Door de toegang tot jouw gegevens op deze manier
te beperken, waarborgen wij de veiligheid van jouw
gegevens.

jouw gegevens correct te verwerken. Wederom vragen
wij aan jou ons hierover te contacteren.
d) Dataportabiliteit
WebEdu is ook verantwoordelijk voor het overdragen
van jouw gegevens aan een andere organisatie als jij
hierom vraagt. Wij mogen jouw gegevens dus niet
“vasthouden”.

h) Duidelijke informatie
Je hebt het recht duidelijk geïnformeerd te worden
over het gebruik van jouw gegevens. Naar ons idee
voldoet deze privacyverklaring aan dat recht. Vind je
toch dat WebEdu niet duidelijk genoeg is? Dan horen
wij dat graag van je.
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