Privacyverklaring
Stichting EduDivers, gevestigd aan de Vinkenstraat 116-A 1013 JV Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Deze privacyverklaring is een samenvatting van ons
gegevensbeschermingsbeleid. Het volledige gegevensbeschermingsbeleid is te vinden op
http://www.edudivers.nl/over_ons/edudivers-verantwoording/EduDivers-BeleidGegevensbescherming.pdf.

Contactgegevens
EduDivers
Vinkenstraat 116-A 1013 JV Amsterdam
020 737 2959
http://www.edudivers.nl
Peter Dankmeijer is de functionaris voor gegevensbescherming van GALE. Hij is bereikbaar
via p.dankmeijer@edudivers.nl.

Persoonlijke gegevens die we verwerken
GALE verwerkt uw persoonlijke gegevens zodat u gebruik kunt te maken van onze services.
Profielen van MijnID partners
Als u een MijnID profiel aanmaakt, verzamelen we de volgende gegevens (de rood
gemarkeerde velden zijn verplicht):
login:
wachtwoord:
aanspreektitel: (heer, mevrouw, anders)
voornaam:
functie: (bestuurder, directeur, adjunct/locatie directeur, teamleider, docent, n.o.p., ik werk
niet op een school)
school:
email:
email 2:
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telefoon werk:
telefoon thuis:
telefoon mobiel:
skype:
messenger: (bv twitter)
best bereikbaar op: (tijden)
postadres:
postcode en plaats:
geslacht: man - vrouw - transgender - prefereer niet aan te geven
geboortedatum:
opmerkingen:
voorkeur soorten acties:
profiel zichtbaar op de scholenpagina? ja / nee
De gegevens zijn bedoeld om de MijnID partners optimaal met elkaar te kunnen laten
communiceren en te laten samenwerken. De velden “geslacht”, “geboortedatum” en “plaats”
worden ook gebruikt om te analyseren welke soort leden het platform heeft, zodat EduDivers
daarop een strategie kan ontwikkelen.
U kunt uw profiel altijd bewerken of verwijderen. Aarzel niet om in geval van twijfel om
assistentie van de functionaris voor gegevensbescherming te vragen.
Andere gegevens
We gebruiken ook andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door op
een mailinglijst te staan of in onze algemene adresboeken of projectlogboeken.
- Onze e-learning website verzamelt naast enkele persoonlijke gegevens ook uw
bankrekeningnummer en betalingsgegevens. De e-learning website is eigendom van onze
zusterorganisatie GALE en valt daarom onder de (nog strengere) eisen voor
gegevensbescherming dan die van EduDivers, zie
https://www.gale.info/doc/accountabilty/GALE-Data-Protection-Policy-2018.pdf.
- EduDivers beheert een aantal mailinglijsten. Hiervoor verzamelen we alleen e-mails. U kunt
zich registreren en je afmelden voor openbare mailinglijsten op
http://www.edudivers.nl/over_ons/denktanks.
- Onze website verzamelt enkele gegevens om het platform gemakkelijker bruikbaar te
maken en statistieken om het GALE-beleid te ondersteunen; deze gegevens worden niet
gedeeld.
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Doelen van de gegevensverzameling
EduDivers verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
- Vergemakkelijken van uitwisseling en samenwerking tussen de MijnID partners en in
werkgroepen
- Jaarlijks trends in het MijnID partnerschap analyseren en een strategie ter verdere
verbetering te ontwikkelen. Persoonlijke gegevens worden niet tijdens de analyse gebruikt- U
kunt indien nodig bellen of e-mailen over onze service
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- EduDivers analyseert het gebruik van de website (niet gekoppeld aan persoonlijke
informatie) om de website te verbeteren en om het assortiment producten en services aan te
passen aan uw voorkeuren

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan
GALE bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. We gebruiken de
volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonlijke gegevens:
- MijnID-profiel: totdat het lid diens profiel verwijdert of binnen één jaar nadat e-mail ongeldig
is geworden; reden: communicatie en samenwerking tussen leden mogelijk maken
- Website-mailinglijsten met eigen registratie: totdat lid diens e-mail verwijdert; reden:
communicatie en samenwerking tussen leden mogelijk maken
- Website mailinglijsten met registratie door moderator: tot project of taak is voltooid, of op
verzoek van het lid; reden: communicatie en samenwerking tussen leden mogelijk maken
- Projectlogboeken: tot project of taak is voltooid, of op verzoek van het lid; reden:
communicatie en formele audits van projecten mogelijk maken, dit is meestal vijf jaar na de
specifieke bewaartermijn afhankelijk van de criteria van de financier

Persoonlijke gegevens delen met derden
GALE zal uw informatie niet aan derden verkopen en zal deze informatie alleen verstrekken
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. EduDivers blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingsactiviteiten.
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Cookies of soortgelijke technieken
EduDivers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit omvat analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw
computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst
bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeuren. We kunnen onze website hiermee ook optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de
instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen.
Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door EduDivers
en u heeft het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen
om de persoonlijke gegevens die we in ons computerbestand hebben, naar u of een andere
door u genoemde organisatie te sturen. In de meeste gevallen kunt u zelf uw gegevens
veranderen of verwijderen. U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek om annulering van uw
toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar
p.dankmeijer@gale.info.
Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang aan onze gegevensfunctionaris door u is
gedaan, vragen wij u om een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek te sturen. Maak
uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerregistratienummer zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te
beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
EduDivers houdt veranderingen en overdracht van data door medewerkers bij in een
dataregister. Dit dataregister helpt ons om overzicht te houden en onze handelingen te
verantwoorden naar de verantwoordelijke autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens. EduDivers
wil er ook op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
EduDivers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
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maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig
zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met
p.dankmeijer@gale.info.

Informatie voor het publiek
Ons volledige gegevensbeschermingsbeleid is beschikbaar op
http://www.edudivers.nl/over_ons/edudivers-verantwoording. Bij de inschrijving van nieuwe
leden van het MijnID platform of van maillijsten wordt verwezen naar deze samenvattende
EduDivers Privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is ontwikkeld met behulp van de online Privacy Statement Generator
die beschikbaar werd gesteld door de Stichting Safe Internet:
https://veiliginternetten.nl/privacystem-generator-start/generate/#start
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