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PRIVACY POLICY ZOVEEL TE LEREN 

Zoveel te leren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

 

CONTACTGEGEVENS ZOVEEL TE LEREN 

Zoveel te leren 

e-mail: info@zoveelteleren.nl 

kvk: 71020128 

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Zoveel te leren neemt de verwerking van persoonsgegevens zeer serieus en gebruikt de persoonsgegevens 
alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gegevens die wij verwerken zijn: 

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Persoonsgegevens die door u tijdens telefonisch contact of via correspondentie zijn verstrekt. 

• Gegevens over de hulpvraag en aanverwante informatie 

 

Gegevens die wij van kinderen verwerken worden verstrekt door de ouders. 
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DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens die door Zoveel te leren worden verwerkt worden gebruikt voor de volgende doelen: 

• Opnemen contact (zowel telefonisch als via e-mail) voor uitvoering van onze dienstverlening 

• Beoordelen hulpvraag 

• Uitvoeren van onze dienstverlening (aanbod) 

• Afhandelen betaling 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Zoveel te leren heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Zoveel te leren deelt geen persoonsgegevens of andere informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van onze afgesproken dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

Als het delen van informatie noodzakelijk is, dan zal dit altijd pas na overleg en na instemming plaatsvinden. 

 

INZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHT OP AANPASSING 

De verstrekker van de persoonsgegevens heeft recht op inzage van de geregistreerde persoonsgegevens en 
het recht om de persoonsgegevens te rectificeren. 

Als blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan schriftelijk verzocht woren om de 
gegevens aan te vullen of te wijzigen. 

De verstrekker van de persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor het verwerken van de 
persoonsgegevens in te trekken. De gegevens zullen daarna niet meer verwerkt worden. 

Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op 
basis van de gegeven toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking. 

Bij een aanvraag tot wijziging of intrekken van toestemming op de verwerking van de persoonsgegevens zal 
altijd een controle worden gedaan op de identiteit van de aanvrager van de wijziging of intrekking. 

Zoveel te leren zal binnen 4 weken reageren op een aanvraag tot wijziging of intrekken van toestemming op 
de verwerking van de persoonsgegevens. 
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BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 

Zoveel te leren bewaart de persoonsgegevens niet langer dan  

• noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of  

• vereist is om te voldoen aan wettelijk verplichte bewaartermijnen. 

 

WIJZIGINGEN 

 
Zoveel te leren behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 
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