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1 OMGANG MET PRIVACY 
 

Wij vinden privacy belangrijk. Binnen onze lesmethode Methode M besteden we hier dan ook uitgebreid 
aandacht aan. Om die reden zijn wij ook zelf transparant over hoe wij omgaan met de gegevens die bij 
ons terechtkomen. 
 
We willen zo min mogelijk persoonlijke informatie verzamelen over de gebruikers van onze lesmethodes. 
De gegevens die we opslaan, zijn noodzakelijk voor het functioneren van de methode: administratief en 
technisch. Gegevens worden niet gebruikt voor verkoop aan derden en evenmin voor gebruik door 
derden. 

Wij onderschrijven het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy1 en sluiten met iedere 
onderwijsinstelling een verwerkersovereenkomst af volgens het model Verwerkersovereenkomst (4.0)2. 

2  PERSOONSGEGEVENS 
 

Bij de registratie van een proeflicentie dan wel een bestelling worden de volgende gegevens van de 
aanvrager gevraagd en opgeslagen: 
 
• Voornaam 
• Achternaam  
• E-mailadres  
• Schoolnaam 
• Locatie 
• Datum van aanmelding 
• Nieuwsbrief ja/nee 

 
• Adres, postcode en plaats van de school (bij een bestelling) 
• E-mailadres school ten behoeve van digitale facturering (bij een bestelling) 

 
• Antwoord op de vraag of de school digitaal werkt (bij een proeflicentie) 
• Antwoord op de vraag voor welk niveau je de methode wilt gebruiken (bij een proeflicentie) 

 
3  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door ons opgevraagd wanneer u een proeflicentie aanvraagt 
en/of bestelling plaatst. Bovendien worden persoonlijke gegevens uitsluitend opgeslagen wanneer u 
deze zelf met dat doel opgeeft, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een overeenkomst. 
 
Alle gegevens die in dit kader worden gegenereerd, verwerkt en gebruikt, worden in overeenstemming 
met de betreffende voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de 
uitvoering van de overeenkomst(en) dan wel om zo mogelijk een overeenkomst tussen u en ons tot 
stand te brengen. 

 
4 GEHEIMHOUDING 
 

Alle door Uitgeverij NEO ingeschakelde partijen zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. 
 
 
5 RECHT OP INZAGE, AANPASSING EN VERWIJDERING 
 

U kunt uw toestemming voor verdere verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens en de 
gegevens van uw leerlingen op elk moment intrekken. U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke 

 
1 
https://static1.squarespace.com/static/56373ad1e4b01da6f94978b0/t/6255bf235b8b4e7add13e131/1649786659807/Convenant+Privacy+en+digitale+onderwijsmiddelen+
4.0.pdf 
2 https://uitgeverijneo.nl/verwerkersovereenkomst/ 
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persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en van ons verlangen deze te corrigeren mochten deze 
onjuist of verouderd zijn. Neem hiervoor contact met ons op. 

 
6  OPSLAG EN BEVEILIGING 
 

Alle gegevens die door ons worden opgeslagen en verwerkt worden met de hoogste zorgvuldigheid 
beschermd en beveiligd tegen toegang door onbevoegden. De effectiviteit van deze bescherming wordt 
regelmatig getoetst en zo nodig aangepast. 

 
 
MELDING & CONTACTGEGEVENS 
 
In het geval van een (vermoeden van) beveiligingsincident en/of datalek vragen wij u direct telefonisch contact op 
te nemen (085 06 00 940) of bij minder spoed per e-mail (info@uitgeverijneo.nl). 
 


