Privacyverklaring
Slim! Educatief verwerkt persoonsgegevens van relaties, studenten en medewerkers om haar taken
als instelling voor nascholing van leraren in het primair onderwijs goed te kunnen vervullen. Slim!
Educatief gaat zorgvuldig om met jouw privacy en persoonsgegevens. En daarover willen we graag
duidelijk zijn.

Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?
•

•
•

Als je bij Slim! Educatief studeert gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student
goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie. Dat betekent dat we naast de
gegevens die je hebt opgegeven bij je inschrijving ook je studieresultaten en -vorderingen
bijhouden. Deze gegevens zijn alleen ter inzage voor de docenten en beoordelaars die
betrokken zijn bij jouw studie.
Als je je hebt opgegeven voor een nieuwsbrief houden we je op de hoogte van Slim!
Educatief activiteiten en onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn.
Als je een artikel download gebruiken we je gegevens om te zien hoe we binnen de thema’s
waarvoor je interesse hebt getoond ook weer nieuwe informatie op de website kunnen
plaatsen.

Zorgvuldige omgang
•
•

•

•

•

Slim! Educatief zorgt voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Alleen gebruikers
die specifiek bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens.
Beveiliging van persoonsgegevens is binnen Slim! Educatief een blijvend punt van aandacht.
We slaan al jouw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens
hebben ontvangen. Dit beschermt jouw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde
toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat
we elk risico van misbruik van jouw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet
kunnen uitsluiten. Bewaar jouw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem
onmiddellijk contact met ons op als je een ongeautoriseerd gebruik van jouw wachtwoord of
een andere inbreuk op de beveiliging constateert.
Slim! Educatief verkoopt nooit persoonsgegevens aan andere partijen. Slim! Educatief
verstrekt geen persoonsgegevens, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie
de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Uitgangspunt is ook dat
gegevens niet op verzoek worden verstrekt, ook niet aan partners van studenten,
werkgevers, etc.
Als Slim! Educatief bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners
verlangt Slim! Educatief van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in
gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.
In het kader van de inschrijving en het behalen van een diploma worden persoonsgegevens
verstrekt aan Stichting Post HBO Nederland en CPION.

•

We kunnen jouw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons
daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie
die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Andere websites
•

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTubevideo's of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de website van
Slim! Educatief. Dus wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je ook hun
privacy beleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid.

Updates voor dit beleid
•

Slim! Educatief kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op de website te
plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
•

Als u contact wilt opnemen met Slim! Educatief over een aspect van ons privacy beleid, kunt
u een e-mail sturen aan info@slimeducatief.nl.

