
Privacyverklaring IDinOnderwijs 
  
Inleiding 
IDinOnderwijs neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige 
manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens 
ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring 
lezen over uw rechten met betrekking tot deze verwerking van uw 
persoonsgegevens. Voor vragen en suggesties kunt u altijd contact opnemen met 
info@idinonderwijs.nl 
 
Wat is IDinOnderwijs? 
 
IDinOnderwijs begeleidt teams, scholen en besturen op het gebied van identiteit en 
levensbeschouwing en houdt kantoor in Utrecht aan de Keulsekade 374. Ik sta 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en ben 
verantwoordelijk ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Hoe en met welk doel gebruikt IDinOnderwijs uw gegevens?  
 
Ik verwerk persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de dienstverlening zoals ik 
die met u overeenkom. Bij deze verwerking wordt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.  
Ik gebruik uw gegevens indien nodig om u te kunnen bellen of mailen om mijn 
dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. 
 
Mijn website gebruikt geen cookies en als u mijn website bezoekt, sla ik ook geen 
gegevens van u op. Als u contact met mij wilt en hiervoor het contactformulier invult, 
bewaar ik die gegevens niet. Ik bewaar uw gegevens na het contact alleen indien 
nodig voor de dienstverlening op mijn eigen computer. Na afloop van een activiteit 
bewaar ik deze gegevens nog vijf jaar.  

 
 
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 
 
Gegevens:   NAW-gegevens, email-adres, telefoonnummer 
Grondslag:   uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
T.a.v. het afhandelen klachten 
 
Gegevens:   NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer 
Grondslag:   uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
Facturatie 
 
Gegevens:   NAW-gegevens, e-mailadres 
Grondslag:   uitvoering overeenkomst 
Bewaartermijn:  zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
 
Hoe verkrijg ik uw persoonsgegevens? 
 
IDinOnderwijs heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan mij 
verstrekt hebt. Gegevens die ik u vraag, vraag ik u om de dienst uit te kunnen 
voeren. Uw gegevens worden bewaard op mjjn computer die met een wachtwoord 
beveiligd is. Ik sla geen gegevens op in de cloud. 
 



 
Wat zijn uw rechten?  
 
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over 
een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:  
 
Ieder heeft te allen tijde recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, alsmede 
het recht op het verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen van de 
eigen persoonsgegevens.  
 
Een verzoek hiertoe kan verstuurd worden naar info@idinonderwijs.nl. IDinOnderwijs 
zal het verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand 
nadat IDinOnderwijs een dergelijk verzoek heeft ontvangen.  
 
Ontvangers van de persoonsgegevens 
 
Ik deel uw gegevens nooit met derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben. 
 
Hoelang bewaar ik uw persoonsgegevens? 
 
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor ik de gegevens verzamel. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen 
in acht genomen.  
 
Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?  
 
Omdat ik de bescherming van uw gegevens heel serieus neem, controleer ik 
regelmatig of ik naar de privacy-wetgeving voldoe. Indien nodig kan deze verklaring 
worden gewijzigd.   
 
Waar kunt u terecht met klachten of vragen?  
 
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop 
IDinOnderwijs uw gegevens gebruikt en verwerkt of als u hier een klacht over heeft 
dan kunt u een e-mail sturen naar info@idinonderwijs.nl  
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale 
toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  


