
 

Privacy statement 
PRIVACYBELEID van Educademy.nl 

Ons privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van onze 
cursusdeelnemers die gebruik maken van het online leerplatform.  

Als je inlogt op ons platform en persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je toestemming 
om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.  

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren 
voor je eigen administratie.  

1. Verantwoordelijken 

Educademy.nl is een onderdeel van vof Mediaproof KVK 78193311, Vestigingsnr. 
000045839441, Rooijsestraat 85, 6621AK, Dreumel. 

Barry Kuijpers en Ivo Wouters zijn onder de naam BK Onderwijsadvies en Bureau C&I 
verantwoordelijk. Je kunt ons op alles aanspreken. Telefonisch op 06 41253196 of mail 
helpdesk@educademy.nl. 

2. Opslag van gegevens 

2.1 Dit slaan wij op: 

● Gebruikersnaam 
● Naam 
● Contact details 
● Persoonlijk Uniek ID /gebruikers ID 
● IT informatie, zoals Gebruikers-ID's, IP-adressen, gebruiksgegevens, 

cookiegegevens, online navigatiegegevens, klikgegevens, locatiegegevens, 
browsergegevens, weergavegegevens  

● Afbeeldingen en foto’s die jij gebruikt in je profiel 
● Biografische gegevens die je in het profiel invult 
● Uitingen van meningen of intenties in onze openbare ruimte. Hierin deel je jouw 

mening met andere professionals. Voor de veiligheid modereren we deze ruimte. 

2.2 Dit doen we ermee: 

● De gegevens naam, gebruikersnaam en Persoonlijk uniek ID worden gebruikt voor 
om jou te laten inloggen. 

● Jij geeft zelf aan welke gegevens zichtbaar is voor anderen. 
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● De IT informatie wordt gebruikt om je voortgang op het leerplatform bij te houden en 
om de juiste, geautomatiseerde ondersteuning te kunnen bieden. 

● naam en emailadres zijn zichtbaar in de besloten community van de cursussen. 
● als je je profiel aanvult met afbeeldingen en/of biografische gegevens of wanneer je 

uitingen doet op het platform, zullen die gegevens ook zichtbaar zijn in het besloten 
en open deel. 

3. Bewaartermijnen  

3.1 Educademy.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na 
opzegging.  

Na afloop van deze termijn vernietigen we de persoonsgegevens. Tenzij we op grond van de 
wet verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren 
we uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.  

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers  

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Educademy.nl passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen.  

Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Educademy.nl gebruik van 
diensten van derden, zogenaamde verwerkers.  

Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van 
Educademy.nl. Met de verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waarin 
staat dat zij alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming 
en dit privacybeleid naleven. Je kunt via onze helpdesk de lijst met verwerkers opvragen.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  

5.1 Via onze helpdesk (helpdesk@educademy.nl) kan je een verzoek indienen om je 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  

We nemen je verzoek direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand 
na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. 
Indien wij je verzoek niet inwilligen, zullen wij dat altijd toelichten.  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met ons via  helpdesk@educademy.nl of het 
telefoonnummer.  
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We nemen het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling en 
verwijderen de betreffende persoonsgegevens, tenzij wij op grond van een wettelijke 
verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat 
laatste het geval is, brengen we je hiervan op de hoogte. 

5.3 Heb je klachten over de wijze waarop wij met jou en  jouw gegevens omgaan, neem dan 
contact op met helpdesk@educademy.nl. 

We doen er alles aan om jou te helpen. Lukt dit niet, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) de volgende stap of kun je een beroep doen op de 
rechter. 

5.4 Wil je nog meer weten over ons privacybeleid?  Neem contact op. 

6. Wijzigingen  

Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we op ons platform. 
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