Privacyverklaring Oefenen.nl
- korte versie Wij respecteren je privacy en we behandelen je gegevens vertrouwelijk. We voldoen aan de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
•
•
•
•
•
•
•
•

voornaam;
achternaam;
postcode;
gebruikersnaam;
wachtwoord;
IP-adres;
e-mailadres;
je oefenresultaten.

Waarom en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
•
•
•
•
•

om je toegang te geven tot Oefenen.nl en onze oefenprogramma’s;
om je resultaten bij te houden;
om Oefenen.nl en onze diensten te verbeteren en te onderhouden;
voor de veiligheid;
voor onderzoek.

Wij delen je gegevens met:
•
•
•

onze dienstverleners die voor ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor
het beheer en onderhoud van onze website en oefenprogramma’s, het versturen van
de nieuwsbrief, onderzoek en analyse, beheer en promotie van Oefenen.nl;
je begeleider als die met een licentie op Oefenen.nl werkt. Je begeleider vertelt je dit
ook;
anderen als dit nodig is voor veiligheid.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Zo lang als je Oefenen.nl gebruikt. Als je stopt verwijderen we je gegevens binnen twee jaar.

Beveiliging
Wij hebben maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen.

Je rechten
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Je mag Oefenen.nl vragen:
•
te zien welke gegevens Oefenen.nl verwerkt en wie toegang heeft gehad tot je
gegevens;
•
je gegevens te verwijderen;
•
bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens.
Als je een verzoek wilt indienen, kun je een mail sturen naar privacy@oefenen.nl.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om je oefenresultaten bij te houden. Je kunt deze cookies uitzetten via
je browser, maar dan werkt de website niet.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics privacy-vriendelijk.

Diversen
Wijzigingen van de privacyverklaring plaatsen we op deze website.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je een klacht indienen over de
omgang met je persoonsgegevens.

Complete Privacyverklaring
Hierboven staat een eenvoudige, korte versie van de Privacyverklaring. Lees hier de volledige
tekst van onze Privacyverklaring.
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