
 

31 januari 2022 

Privacyverklaring 
 
Omdat we met Curriculum in Beeld en op de bijbehorende website bepaalde persoonsgege-
vens verzamelen, hebben we een privacyverklaring gemaakt. Die vind je op deze pagina. 
Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en 
overeenkomsDg met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de TelecommunicaDewet en 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Persoonsgegevens 

Op Vernieuwenderwijs verzamelen we persoonsgegevens. We kunnen de volgende per-
soonsgegevens van je nodig hebben: naam, e-mailadres, adres van je website, wachtwoord, 
links naar social media en IP-adres. 

Binnen ons curriculumontwerpsysteem Curriculum in Beeld verzamelen we gebruikersnamen 
in combinaDe met wachtwoorden en namen van onderwijsinstellingen en opleidingen.  

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens 

Als je je inschrijP voor de nieuwsbrief hebben we je e-mailadres nodig. Verder onthoudt 
onze website wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief en zien we wanneer je je 
eventueel weer hebt uitgeschreven. 

Als je een reacDe plaatst onder een van onze arDkelen vul je je naam, je e-mailadres en 
eventueel je website in. Als je een arDkel plaats op onze website vul je je naam, je e-mail-
adres, je wachtwoord en eventueel je website en links naar social media accounts in. 

Je e-mailadres wordt niet getoond op onze website. Wij gebruiken die alleen als we persoon-
lijk naar je willen reageren. Verder onthoudt de website je IP-adres. Dit is nodig zodat we ge-
bruikers die ons spam sturen etc. kunnen blokkeren. 
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Dr vd Broekstraat 21 
5431 TT Cuijk 
  
info@vernieuwenderwijs.nl 
0619402982 
  
KvK: 83602968 
Btw: NL862931964B01 
Bank: NL72 RABO 0140 9746 79 
Website: https://www.vernieuwenderwijs.nl

https://www.vernieuwenderwijs.nl/contact/


 
Cookies 

Als je onze website opent verschijnt er onderaan een balk waarbij je wordt gewezen op het 
gebruik van cookies. Deze cookies worden verzameld, zodat we informaDe hebben over wie 
onze website bezoeken en hoe dat gebeurt. Hiervoor gebruiken we Google Analy@cs. Wil je 
niet dat er cookies op jouw apparaat worden opgeslagen? Geef dit dan aan via ‘instellingen’. 

Delen van persoonsgegevens 

Wij zijn de enige die namens Vernieuwenderwijs bij de persoonsgegevens kunnen komen. Je 
persoonsgegevens worden daarnaast opgeslagen op de servers. Deze zijn eigendom van de 
host van onze website (Vimexx) en van MailerLite. 

Ons curriculumontwerpsysteem Curriculum in Beeld wordt gebouwd door Looqin B.V. te 
Helmond en gehost door Fundaments B.V. te Enschede. 

Bewaartermijn gegevens 

Vernieuwenderwijs bewaart je e-mailadres zo lang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. 

In ons curriculumontwerpsysteem Curriculum in Beeld bewaren we de gegevens gedurende 
de loopDjd van de Product- en Dienstovereenkomst voor het gebruik van Curriculum in 
Beeld. 

Jouw rechten 

De privacywetgeving brengt verschillende rechten met zich mee voor jullie als lezers. 

1. Inzage, rectificatie of wissen 
Je hebt recht op inzage van de gegevens die ik van je verzamel, je mag mij vragen om 
ze te recDficeren of om ze te wissen. Ik ben verplicht om dat te doen als je ernaar 
vraagt. De simpelste manier is om je uit te schrijven van de nieuwsbrief als je mail-
adres niet meer klopt en je weer in te schrijven met je nieuwe mailadres. Of door je 
definiDef uit te schrijven van de nieuwsbrief. 

2. Bezwaar maken tegen verwerking 
Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens 
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3. Op intrekken toestemming 
Als je eerder toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken, kun 
je die toestemming alsnog intrekken zonder opgave van redenen. 

4. Klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens 
Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens jou niet op de juiste manier 
gaan, dan kun je alDjd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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