PRIVACYVERKLARING DENTALLECT B.V.
Dentallect verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens
worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
•
•
•
•
•

duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor onderwijsdoeleinden;
u altijd eerst om toestemming zullen vragen om uw persoonsgegevens te verwerken alvorens
deze te verwerken;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen voor zover dit wettelijk toegestaan is.

Dentallect is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens of leer-, toets- of examenresultaten zijn. Wij bewaren en gebruiken
persoonsgegevens die door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, die
noodzakelijk zijn om leerresultaten en voortgang hierin goed te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum
Gebruiksnaam t.b.v. leerplatform.
Bijzondere persoonsgegevens (zoals leer-, toets- of examenresultaten en inlogmomenten
t.b.v. gevolgde opleidingen bij Dentallect)

Pagina 1 van 3

Registreren
Bij onderdelen van onze diensten dient u zich te registreren. Na uw registratie bewaren wij de door u
opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens teneinde onze diensten te kunnen
uitvoeren.
Wij zullen de aan uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij verplicht zijn om
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen. Tevens zullen wij u in geval van
calamiteiten hiervan op de hoogte brengen van wat zich heeft voorgedaan.

Toegang tot het portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen,
opgeven en wijzigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:
•
•
•
•

per post
per e-mail
via social media
per (mobiele)telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan personen die mogelijk baat hebben bij onze diensten. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor zover uw e-mailadres nog niet voor
de datum van deze privacyverklaring op onze emaillist voorkwam, zullen we u slechts met uw
expliciete toestemming toegevoegen aan de lijst van e-mailabonnees.

Publicatie
Uw persoonsgegevens zullen wij nooit publiceren zonder uw toestemming.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan partners, die betrokken zijn bij de uitvoering van met u
aangegane overeenkomsten. Partners zijn Academie tandartsenpraktijk, Skillstown ,
Trajectplanner.nl B.V. en Google analytics.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
socialdiensten uw persoonsgegevens. U bent in de gelegenheid om de privacyinstellingen bij deze
socialmediadiensten zelf in te richten.
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Beveiliging en bewaartijd
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
•
•
•

•

Alleen personen die deel uit maken van het team van Dentallect geven wij toegang tot de
door u ingevoerde persoonsgegevens.
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens
invoert.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwijderen zonder u hier over vooraf te informeren en u
in de gelegenheid te stellen uw gegevens te verzamelen. Tevens zullen wij ons bij het
bewaren van uw persoonsgegevens laten leiden door wettelijke vereisten.

Website bezoek
Dentallect gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen. Meer informatie over cookies vind je op cookierecht.nl.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Van
belangrijke wijziging zullen wij u op de hoogte brengen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Adres: Adriaan Pauwstraat 88, 2613 DB Delft
telefoon: +31 (0)15 –2 125 425
email: info@dentallect.nl
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