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Stichting Education Warehouse, gevestigd aan de Langegracht 70 te Leiden, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op delen.meteddie.nl.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Jij en Wij:
➔ Gebruiken we in deze verklaring ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’? Dan bedoelen we hiermee de
Gebruiker.
➔ Gebruiken we in deze verklaring ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’? Dan bedoelen we hiermee
Schoolinfo.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Education Warehouse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Het IP-adres Voor- en achternaam
Bezoekgedrag van de websitebezoekers
IP-adres
Internet-browser en apparaat-type
E-mailadres van onderwijs- en kinderopvangprofessionals met een account op
delen.meteddie.nl
➔ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op
de website delen.meteddie.nl aan te maken, in correspondentie en telefonisch
➔
➔
➔
➔
➔

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken
De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou worden indirect verwerkt
op het moment dat je een profielfoto deelt via je account op delen.meteddie.nl (NB. De
profielfoto is niet verplicht bij het aanmaken van een account).
➔ Ras
➔ Biometrische gegevens

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Education Warehouse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
➔ Voldoen aan de wet.
➔ Het onderhouden en uitbreiden van een goede relatie met jou, als gebruiker.
➔ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
➔ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
➔ Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.
➔ Fraude voorkomen en bestrijden.
➔ Het optimaliseren van onze diensten.
➔ Het maken van backups ten behoeve van disaster-recovery.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Education Warehouse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Dat doen we om goed te kunnen monitoren, ontwikkelingen van onszelf te testen en na te
gaan of features gebruikt worden en hoe ze eventueel aangepast moeten worden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Education Warehouse deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Het gaat om:
●
●
●
●

Backblaze; voor backups en hosting van bijlagen - alle gegevens
Cloudvps; voor het hosten van het platform - alle gegevens
Mailgun; voor het versturen van email - e-mail adres, naam en inhoud van berichten
Papertrail; voor het oplossen van problemen - naam, email en gebruikersgedrag

Daarnaast worden alle gegevens die gebruikers delen via hun account open gedeeld op de
website. Het gaat om praktijkervaringen met eventueel bijlagen en links en om de informatie
die is verstrekt met betrekking tot het profiel. Het e-mailadres wordt ten alle tijden
afgeschermd.

6. Cookies die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Stichting Education Warehouse gebruikt enkel:
➔ Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van
sessie-informatie.
➔ Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Deze soorten cookies maken geen inbreuk maken op je privacy en hiervoor is
een cookiemelding dan ook niet verplicht. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-we
bsite-ongevraagd-cookies-plaatsen
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies kijk je op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt de volgende rechten:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Het recht om je persoonsgegevens in te zien;
Het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
Het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
Het recht om een gegevensexport op te vragen van je persoonsgegevens;
Het recht om correctie of aanvulling van je persoonsgegevens te vragen;
Het recht om bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens te maken.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensexport, correctie of
aanvulling, een verzoek tot intrekken van je toestemming of een bezwaar tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eddie@educationwarehouse.nl.
NB. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak, ter bescherming van je
privacy, in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.
Daarnaast willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Education Warehouse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via eddie@educationwarehouse.nl.
Om je gegevens te beschermen, regelt Stichting Education Warehouse het volgende:
Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding.
Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot zo min mogelijk, ongeveer 5 personen.
Personeel wordt geïnformeerd over omgang met privacy.
We maken gebruik van versleutelde verbindingen (waaronder HTTPS-verbindingen,
SSL en TLS) met externe systemen.
➔ We versleutelen, pseudonimiseren en anonimiseren persoonsgegevens zoveel
mogelijk op basis van toepasselijkheid.
➔ We gebruiken een gedegen wachtwoordbeleid.
➔
➔
➔
➔

Voor alle extra informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

9. Contactgegevens
Website:
Adres:
E-mailadres:

https://www.educationwarehouse.nl
Langegracht 70, 2312 NV te Leiden
eddie@educationwarehouse.nl
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