
 

1 
 

 

PRIVACYVERKLARING 
Hudepohl wiskunde trainingscentrum, gevestigd aan Prins Willem Alexanderlaan 1419, 7312 GA 
Apeldoorn  en ingeschreven onder KvK nummer 87589354, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Adres:  Prins Willem Alexanderlaan 1419, 7312 GA Apeldoorn  
E-mail:  erwin@hudepohl-wtc.nl 
Tel:  06-38121439 

 

Inleiding 
In deze privacy verklaring lees je hoe Hudepohl wiskunde trainingscentrum omgaat met jouw 
persoonsgegevens. Hoe weet je bijvoorbeeld welke gegevens we van je hebben? Waarom we die 
gegevens nodig hebben? Hoe lang we de gegevens bewaren? Kun je je persoonsgegevens zelf aanpassen 
of verwijderen en hoe doe je dat? De antwoorden op deze vragen zijn in deze privacyverklaring te 
vinden. 

We vinden het erg belangrijk om netjes om te gaan met persoonsgegevens. Daarom lees je in deze 
privacyverklaring wat Hudepohl wiskunde trainingscentrum doet om jouw persoonsgegevens te 
beschermen. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen – neem dan gerust contact op 
via bovenstaande contactgegevens. 
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Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens en welke 
gegevens zijn dat? 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het 
gebruik van de persoonsgegevens is echter beperkt en moet aan tenminste één grondslag (een goede 
reden) voldoen. 

Vier redenen: 

1. Uitvoering van een overeenkomst 

Op het moment dat er afspraken tussen Hudepohl wiskunde trainingscentrum en u zijn gemaakt over 
(voorgenomen) dienstverlening, worden uw gegevens gebruikt voor het opstellen van offertes en/of 
overeenkomsten en afstemmen hierover per telefoon, mail of via post. 

 

2. Wettelijke verplichting 

Soms is er een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te gebruiken. Op basis van deze 
verplichtingen verzamelen, verwerken en bewaren we gegevens om te voldoen aan die verplichtingen. 
Zodra de wettelijke termijn voor het bewaren van deze gegevens is bereikt, worden de 
persoonsgegevens verwijderd. 

 
3. Bedrijfsbelang 

Het kan bijvoorbeeld van belang zijn dat personen zich kunnen identificeren en hun persoonsgegevens 
ter controle overleggen. Daarnaast kan het zijn dat er voor Hudepohl wiskunde trainingscentrum geen 
andere mogelijkheden zijn dan de persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. Deze verwerkingen 
worden gewogen ten opzichte en de vrijheden en belangen van betrokkenen andere mogelijkheden 
voor verwerkingen. Uit deze analyse is gebleken dat de verwerking de beste mogelijkheid is om de 
doelen van de verwerking te realiseren. 

 
4. Toestemming. 

In die gevallen waarbij geen van de bovenstaande redenen gelden voor Hudepohl wiskunde 
trainingscentrum, zal er toestemming gevraagd worden aan betrokkenen voor de verwerking op basis 
van een transparante en vrij verkregen toestemming. Hiervoor wordt aan de betrokkene een actieve 
actie gevraagd. 
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Persoonsgegevens die wij verwerken en de bewaartermijn 
Hudepohl wiskunde trainingscentrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 

a. Opstellen van de overeenkomst. 
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn 
Voor het opstellen van een 
overeenkomst is het noodzakelijk 
informatie te verwerken. Hiervoor 
verwerkt Hudepohl wiskunde 
trainingscentrum de van 
betrokkene ontvangen informatie 
om de overeenkomst op te stellen 

De contactgegevens van 
betrokkene: 
Naam, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 
 
Wettelijk 
verplichte 
bewaartermijn 

7 jaar maximaal 
na beëindiging 
overeenkomst 

 

b. Vaststellen van de identiteit van betrokkene 
     
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn 
Voordat er een overeenkomst 
gesloten kan worden is het 
noodzakelijk de identiteit van 
betrokkene vast te stellen.  

Naam, adres, woonplaats,  Uitvoering van 
de 
overeenkomst 
 
Bedrijfsbelang 

6 maanden na 
ontvangst 
maximaal 

 

c. Versturen en incasseren van rekeningen. 
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn 
In het geval er een overeenkomst 
gesloten is tussen u en Hudepohl 
wiskunde trainingscentrum wordt 
er op basis van die overeenkomst 
een rekening gestuurd. Daarvoor 
zijn uw financiële gegevens nodig 
waarbij we registreren welk 
bankrekeningnummer hoort bij uw 
gegevens 

Bankrekening nummer en naam Uitvoeren van de 
overeenkomst 
 
Wettelijk 
verplichte 
bewaartermijn 
 

Maximaal 7 jaar 
na betaling van 
de rekening. 

 

d. E-mail en telefonie communicatie 
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn 
Faciliteren van elektronische en 
telefonische communicatie van en 
naar personeel  Hudepohl 
wiskunde trainingscentrum  

Gebruikers accounts, identificatie 
nummers, logging van activiteiten 

Gerechtvaardigd 
belang  

Maximaal 1 jaar 
na laatste 
contact 
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e. Informeren over diensten en producten d.m.v. nieuwsbrieven en informatie 
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn 
Informatie verstrekken over 
producten/diensten van Hudepohl 
wiskunde trainingscentrum  

e-mail adres 
NAW gegevens 

toestemming Tot intrekking 
toestemming 

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens. 

In de bijlage 2 is opgenomen met welke partijen we de persoonsgegevens delen. Voor het delen van de 
persoonsgegevens zijn afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding van de gegevens. De 
partijen moeten voldoen aan de gemaakte afspraken op basis van daarvoor opgestelde en ondertekende 
overeenkomsten. 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum deelt geen gegevens met partijen voor commerciële doeleinden. 

Data verwerking van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar  

Hudepohl wiskunde trainingscentrum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die 
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erwin@hudepohl-
wtc.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Hudepohl wiskunde trainingscentrum betrokken is. 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
Moneybird om (potentiele) orders te verwerken. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
Met bedrijven (verwerkers) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst. Hudepohl wiskunde trainingscentrum doet uitsluitend een beroep op 
verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en 
organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de Privacywetgeving 
(AVG) voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Hudepohl wiskunde 
trainingscentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Zie voor de 
verwerkingen via cookies of social media links  de bijlage 1 behorende bij deze privacy verklaring.  

Hudepohl wiskunde trainingscentrum gebruikt geen cookies. Wel zijn er links geplaatst naar social media 
zoals: 

- LinkedIn 
- FaceBook 
- Instagram 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hudepohl wiskunde trainingscentrum en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens als volgt indienen: 

• E-mail verzoek sturen naar erwin@hudepohl-wtc.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via erwin@hudepohl-wtc.nl. 

De verwerking van persoonsgegevens door functionarissen van Hudepohl wiskunde trainingscentrum vindt 
plaats onder geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht leggen we ook op aan onze leveranciers op basis 
van de overeenkomsten die we daarmee sluiten of gesloten hebben. 

Medewerkers die persoonsgegevens verwerken hebben kennis van de privacy vereisten en worden op 
regelmatige basis daarvoor opgeleid en getraind. Hiervoor worden,  indien daarvoor aanleiding bestaat,  
gespecialiseerde trainers en/of consultants betrokken. 

De technische beveiligingen van gegevens verhinderen dat gegevens in handen van onbevoegde vallen. 
Hiervoor heeft Hudepohl wiskunde trainingscentrum gespecialiseerde functionarissen aangesteld of 
ingehuurd. Bovendien zijn beveiligingen doorgevoerd die verlies, verminking of onrechtmatige wijziging van 
de gegevens voorkomen. Bij transport en overdracht van gegevens wordt gebruik gemaakt van veilige 
verbindingen. Daarnaast zijn er technische maatregelen genomen zoals virusscanner, firewall , SPF en 
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beveiligingsupdates van windows. Alle gegevens die u met Hudepohl wiskunde trainingscentrum uitwisselt 
via de website worden versleuteld met SSL beveiligd op basis van het  HTTPS protocol. 

Hudepohl wiskunde trainingscentrum kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de verwerking van uw 
gegevens waarvan hyperlinks zijn opgenomen op onze website. Voor de wijze waarop verwerking van de 
persoonsgegevens plaatsvind door die partijen, verwijzen we naar de privacy verklaringen van die 
organisaties. 

Klachten en meldplicht datalekken 

In die gevallen waarbij het vermoeden bestaat dat er iets met de persoonsgegevens niet goed is gegaan in 
de verwerking, kan de klacht daarover bij Hudepohl wiskunde trainingscentrum ingediend worden. De 
klacht zal dan direct met u persoonlijk afgehandeld worden. 

Als de behandeling van de klacht niet tot een voor u bevredigend resultaat heeft geleid, dan wijzen we erop 
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl  

In geval er sprake is van een zogenoemd datalek, waarbij onbevoegde (mogelijk) inzage hebben gekregen 
in de persoonsgegevens, zal een melding gedaan worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast 
zullen ook de personen waarvan de gegevens mogelijk gelekt zijn daarover worden geïnformeerd. 

Wijzigingen 

Wijzigingen in deze privacy verklaring kunnen voorkomen op basis van veranderingen in de werkwijze of de 
externe omgeving van Hudepohl wiskunde trainingscentrum. We bevelen dan ook aan deze privacy 
verklaring regelmatig te bekijken. 
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Bijlage 1 - Cookietabel  

Functionele (technisch noodzakelijke) cookies 
 

Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies 

Analytische (statistieken) cookies 
Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische cookies 

Marketing cookies 
Er wordt geen gebruik gemaakt van marketing cookies 
 
 

Social media 
Er wordt geen gebruik gemaakt links naar social media op basis van het plaatsen van de 
volgende ‘buttons” die verwijzen naar de pagina’s van Hudepohl wiskunde 
trainingscentrum: 

• LinkedIn  
• FaceBook  
• Instagram 

 
Op basis van het aanklikken van deze buttons wordt er informatie verzonden naar deze partijen. Voor 
het verzamelen, verwerken en opslaan van deze gegevens zijn de genoemde partijen verantwoordelijk. 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de privacy verklaringen van deze partijen.  
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Bijlage 2 – lijst verwerkers 
 
 
Werkgebied   Organisatie   Overeenkomst status 
 
 
Boekhouder   Dallinga administraties  verwerker 
 

 


