Privacybeleid Learningactive
Learningactive verwerkt persoonsgegevens. Learningactive treedt hierbij op als verwerker in de zin van
de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum;
- E-mailadres;
Deze gegevens verwerkt Learningactive voor de volgende doeleinden:
- Voor het uitvoeren van scholingsactiviteiten;
- Voor het gericht benaderen van geïnteresseerden die een gastaccount hebben
- aangevraagd;
- Voor het verzenden van nieuwsbrieven;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
- Wanneer de wet dit vereist.
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Learningactive hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
(2) Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Learningactive houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
(3) Als Learningactive zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Algemene bepalingen
Artikel 1
Onderwerp en doelstellingen
1. Dit privacybeleid heeft tot doel het bieden van een waarborg voor de gebruikers met betrekking tot de
door hen verschafte en door ons verzamelde persoonsgegevens.
2. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals
die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Artikel 2
Definities
1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie waarmee een natuurlijke persoon wordt
geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.
2. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar aangemerkt, wanneer deze identificeerbaar is door
middel van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of andere elementen die kenmerkend
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit
van die natuurlijke persoon.
3. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens al dan niet via
een geautomatiseerd systeem.
4. Onder bewerken wordt onder meer verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
5. Onder betrokkene wordt verstaan de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden of zijn
verzameld.

Beginselen
Artikel 3
Verwerking persoonsgegevens
1. De verwerking van de persoonsgegevens zal enkel geschieden met toestemming van betrokkene voor
de verwerking van diens persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Indien de
toestemming door betrokkene wordt betwist, is het aan Learningactive om de gegeven toestemming
aan te tonen.
2. De verwerking van de persoonsgegevens zal geschieden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan
een wettelijke verplichting, dan wel om verbintenissen uit overeenkomsten na te komen. Indien
betrokkene bezwaar heeft tegen de verwerking van diens persoonsgegevens, is het Learningactive om
de noodzakelijkheid van die verwerking aan te tonen.
3. De persoonsgegevens zullen nimmer gebruikt worden voor marketingdoeleinden van externe
partijen.
Artikel 4
Rechten van betrokkene
1. Betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van de door hem verstrekte, dan wel over hem
verzamelde persoonsgegevens.
2. Betrokkene beschikt over het recht van correctie, inhoudende dat onjuiste persoonsgegevens
bijgewerkt of gewijzigd kunnen worden. Het recht van correctie kan worden uitgeoefend door het eigen
profiel te wijzigen of door contact met ons op te nemen.
3. Betrokkene kan een verzoek indienen bij ons tot verwijdering van de door hem verstrekte
persoonsgegevens. Dit kan alleen nadat het account inactief is gesteld. Tijdens het gebruik van het
account, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk voor een juiste werking van dit account.

4. Een verzoek zoals genoemd in lid 3 wordt afgewezen, wanneer er een gegronde reden is om die
persoonsgegevens te bewaren. Of er sprake is van een gegronde reden wordt gemotiveerd door het
bestuur van de vereniging bepaald.
5. Een verzoek zoals genoemd in lid 3 wordt in ieder geval toegewezen, wanneer er inmiddels één jaar is
verstreken na het deactiveren of verlopen van de licentie en daarmee het account van betrokkene.
6. Betrokkene heeft het recht om de door hem of haar verleende toestemming tot het verwerken van de
persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit is alleen mogelijk indien een account en licentie
gedeactiveerd worden. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de eerdere
verwerking van de persoonsgegevens.
7. Aan een door betrokkene gedaan verzoek wordt onverwijld en in ieder geval binnen 3 dagen na
ontvangst van het verzoek al dan niet gevolg gegeven door Learningactive.
8. Indien het verzoek als bedoeld in artikel 4 lid 2 van dit privacybeleid een bepaalde complexiteit omvat,
kan de termijn, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, met een maand worden verlengd.
Artikel 6
Recht van inzage
1. Onder het recht van inzage wordt verstaan het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet
verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen
van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:
a) De verwerkingsdoeleinden;
b) De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt;
d) Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden
opgeslagen;
2. Betrokkene heeft het recht om ten aanzien van de verwerking van diens persoonsgegevens een klacht
in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
3. In het geval dat er persoonsgegevens zijn verzameld door de vereniging, die niet afkomstig zijn van de
betrokkene zelf, dan heeft de betrokkene het recht om een verzoek in te dienen tot het kenbaar maken
van de bron van de informatie.
4. Aan een verzoek tot inzage, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt door Learningactive gevolg
gegeven door het verstrekken van de volgende informatie aan betrokkene:
a) De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
b) De verwerkingsdoeleinden;
c) De derden die de persoonsgegevens ontvangen;
d) De bewaartermijn;
e) De overige rechten van betrokkene, die eveneens in dit privacybeleid zijn neergelegd.
Artikel 7
Recht op vergetelheid
1. Het recht op vergetelheid, zoals genoemd in artikel 4 lid 3 van dit privacybeleid wordt in ieder geval
gehonoreerd, indien:
a) De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
anderszins verwerkt;
b) De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

c) De persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting gewist dienen te worden.
2. Learningactive dient de betrokkene in te lichten ten aanzien van het gegeven gevolg van het verzoek.
Artikel 8
Recht op beperking van de verwerking
1. Betrokkene heeft het recht om Learningactive te verzoeken om diens gegevensverwerking te
beperken, indien wordt voldaan aan een van onderstaande elementen:
a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene;
b) De verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig wordt geacht;
c) De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden;
2. Indien er een beperking van kracht is geworden ten aanzien van het verwerken van de
persoonsgegevens van betrokkene, dan dient Learningactive de betrokkene om toestemming te vragen
voor iedere verwerkingshandeling van de persoonsgegevens van betrokkene (artikel 2 lid 3
privacybeleid).
3. Indien er een beperking van kracht is geworden ten aanzien van het verwerken van de
persoonsgegevens van betrokkene, dan dient Learningactive de betrokkene in te lichten alvorens de
beperking wordt opgeheven.
Artikel 9
Recht van bezwaar
1. Betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Het
bezwaar dient per mail te worden ingediend bij Learningactive.
2. Aan het bezwaar wordt enkel gevolg gegeven indien betrokkene dwingende gerechtvaardigde
gronden aanvoert die zwaarder wegen dan het verwerkingsbelang.

Waarborgen verwerking persoonsgegevens
Artikel 10
Plichten verwerkingsverantwoordelijke
1. Learningactive zorgt ervoor dat de gegevensverwerking van de gebruikers met passende technische
en organisatorische maatregelen wordt gewaarborgd.
2. De door Learningactive te nemen maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig worden
de maatregelen geactualiseerd.
3. Learningactive treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat in
beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de
verwerking. Die verplichting geldt voor de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin
zij worden verwerkt, de termijn waarvoor zij worden opgeslagen en de toegankelijkheid daarvan.

