
 

 
 

   
 
 
 
 
 
Privacyverklaring 
 
Privacyverklaring 
Website, contactformulier, tips en blog 
laatst gewijzigd op 3 maart 2020 
 
Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van Leren volgens Eva. Leren volgens Eva is gevestigd in Oosterhout aan de 
Marinus de Jongstraat 11. Leren volgens Eva is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Leren volgens Eva levert als onderwijskundig adviesbureau onderwijskundige 
dienstverlening aan organisaties. Om het aanbod van de website www.lerenvolgenseva.nl beschikbaar te 
kunnen stellen verwerkt Leren volgens Eva in een aantal gevallen persoonsgegevens. Deze 
privacyverklaring heeft als eerste doel om informatie te geven over het gebruik van de door jou aan Leren 
volgens Eva verstrekte persoonsgegevens. Ten tweede geef ik hiermee inzicht in de doelen van 
gegevensverwerking en ten derde wat ik doe om jouw privacy te beschermen. Ik adviseer je voor het 
gebruik van www.lerenvolgenseva.nl deze privacyverklaring door te nemen. 
 
Wanneer verzamel ik jouw persoonsgegevens en hoe kom ik hieraan? 
Ik vind het van belang dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Bezoek je de 
website dan zal ik uiteraard vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens die je verstrekt. De 
verwerking voldoet aan de eisen die daarvoor worden gesteld in de wet, waaronder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (AVG). Het kan zijn dat je binnen/via de website gebruik maakt van het 
contactformulier, en/of de tips en blogs wenst te ontvangen binnen/via www.lerenvolgenseva.nl of een 
email stuurt aan een van de op website vermelde emailadressen. Hierbij is het mogelijk dat je bepaalde 
persoonsgegevens (vrijwillig) verstrekt. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
 
Voor welke doelen worden de verstrekte gegevens gebruikt en hoe lang? 
Leren volgens Eva zal de ontvangen gegevens gebruiken om contact met je te kunnen opnemen voor de 
volledige beantwoording van de door jou gestelde vragen en/of opmerkingen en uiteraard voor het 
kunnen uitvoeren van jouw verzoek. Leren volgens Eva heeft voor de verwerking dan ook een 
gerechtvaardigd belang. Alleen op deze manier kan ik met jou contact opnemen. De gegevens (waaronder 
naam, e-mailadres en telefoonnummer) zullen worden verwerkt, totdat jouw vragen volledig zijn 
beantwoord, tenzij je vervolgens gebruik gaat maken van de onderwijskundige diensten van Leren volgens 
Eva en een overeenkomt sluit met Leren volgens Eva. In dat laatste geval zal ik jouw gegevens verwerken 
op grond van een overeenkomst en wel voor de duur die te herleiden is tot een vastgestelde of 
gerechtvaardigde termijn. 
Indien je mijn tips en blog wenst te ontvangen, kun je dit aangeven via de website 
www.lerenvolgenseva.nl. Ik verstuur enkel de tips en blogs indien je je hiervoor hebt aangemeld. Afmelden 
kan door een e-mail te sturen naar info@lerenvolgenseva.nl. Na afmelding worden jouw gegevens 
verwijderd. 
 
Beveiliging 
Leren volgens Eva heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de website beveiligd 
met een SSL-certificaat. Dit betekent dat gegevens versleuteld worden verzonden. Voor meer informatie 
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over het certificaat en de geldigheid van het certificaat verwijs ik je naar het slotje in de adresbalk. Ik 
adviseer je om geen gebruik te maken van het invulformulier als er geen geldig slotje wordt getoond. Leren 
volgens Eva is dan ook niet aansprakelijk voor enig gevolg of schade ten gevolge van een datalek bij gebruik 
/ invullen van het contactformulier. 
 
Internetsites van anderen 
Op de website kunnen links staan vermeld naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze 
derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van 
toepassing op de websites van derden. Leren volgens Eva is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info@lerenvolgenseva.nl. 
 
Aanpassen van deze verklaring 
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.  
 
Vragen 
In het geval je vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van jouw 
persoonsgegevens binnen de website van Leren volgens Eva, kun je contact opnemen door een e-mail 
te sturen naar info@lerenvolgenseva.nl. 
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