PRIVACYSTATEMENT GRIP OP LEREN
Voor verwerkingsverantwoordelijken
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Grip op leren. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels deze privacy statement laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij
werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Grip op leren. U dient zich ervan
bewust te zijn dat Grip op leren niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites
en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
Grip op leren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden verwerking
Grip op leren verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: u te informeren over onze diensten
en de communicatie tussen Grip op leren en opdrachtgever zo optimaal mogelijk te laten
verlopen.
Wettelijke grondslag verwerking
Grip op leren verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:


Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de
door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. De opdrachtgever kan
middels de bestaande wegen contact opnemen met Grip op leren om persoonlijke
gegevens aan te passen of te laten verwijderen.



De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst. Wij gebruiken de gegevens van onze klanten om de communicatie
tussen Grip op leren en de opdrachtgever zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Dit doen we bijvoorbeeld bij uw aanmelding via onze website door een persoonlijke
pagina voor u aan te maken waarop u als opdrachtgever zelf de persoonlijke gegevens
kan inzien en aanpassen indien gewenst.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Grip op leren of die van een derde partij (TwoBrands). Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Ontvangers persoonsgegevens
Grip op leren verstrekt uw persoonsgegevens aan eigen personeel: de studiebegeleiders die
werkzaam zijn binnen ons bedrijf.
Uiteraard heeft onze webmaster, TwoBrands inzicht in alle vermeldde gegevens op onze
website. Meer informatie over hun privacybeleid is te vinden op hun website: www.twobrands.nl.
Tot slot maken wij gebruik van een urenregistratiesysteem: TimeChimp. Een deel van de
persoonsgegevens van onze klanten zullen met hen worden gedeeld om de begeleidingsuren

vast te leggen en de facturen op te maken. Wederom verwijzen wij u naar hun privacybeleid,
welke te vinden is op hun website: www.timechimp.nl
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Grip op leren worden bewaard voor een duur van 6 jaar.
Gezien het feit dat de maximale nominale opleidingsduur in het middelbaar onderwijs 6
schooljaren beslaat behouden wij ons het recht alle persoonsgegevens tenminste voor deze
periode te bewaren.
Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van
de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken
de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Grip op leren te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf
aan Grip op leren verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm
terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.
Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Grip op leren doet kunt u contact
opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u per
e-mail: info@gripopleren.nl indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door te
mailen naar eerdergenoemd mailadres. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie
vragen.

Grip op leren
De Kreijenbeek 109
5553BC Valkenswaard
info@gripopleren.nl
06-83793246

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Grip op leren,
neem dan contact op met Michel Swaanen via bovengenoemde contactgegevens ter indiening
van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit.

