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Inleiding  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(“AVG”) is op verschillende manieren van toepass-
ing op de activiteiten binnen Great Learning 
Nederland B.V. (“Great Learning Nederland”). De 
AVG beschermt de privacy van personen wier 
gegevens worden verwerkt.

Van leerkrachten van scholen die met een van de 
curricula van Great Learning werken, verwerken 
we bijvoorbeeld persoonsgegevens om ze toegang 
te geven tot de Members’ Lounge. N.B.: we verw-
erken geen persoonsgegevens van leerlingen.

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, willen 
we je zo helder mogelijk uitleggen hoe en waarom 
we je persoonlijke gegevens verwerken. Antwoor-
den op die vragen zijn te vinden in deze priva-
cyverklaring.

Het doel van dit statement is tweeledig. We willen 
ervoor zorgen dat jij begrijpt welke persoons-
gegevens wij verwerken, waarom we dit doen en 
met wie we jouw gegevens delen. Daarnaast kom 
je er via dit statement achter welke rechten je hebt 
met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je 
contact op kunt nemen met ons over jouw rechten.

Privacyverklaring
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Wie is de verwerkings-
verantwoordelijke?

Great Learning Nederland is de zogenaamde        
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 
Great Learning Nederland bepaalt dus hoe jouw 
persoonsgegevens worden verwerkt, welke 
persoonsgegevens verwerkt worden en met welk 
doel dit gebeurt.

Verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van 
artikel 4(1) van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle 
gegevens die informatie kunnen verschaffen over 
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon.

Hoe verzamelen we je 
persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens alleen wanneer jij 
deze zelf aan ons geeft. Dat is bijvoorbeeld zo bij een 
aanmelding voor de nieuwsbrief of één van onze 
opleidingen. Dit is ook het geval als je de contact- 
persoon bent, wanneer je school met een van de 
curricula van Great Learning Nederland aan de slag 
gaat. Wij verzamelen geen gegevens van je uit 
openbare bronnen en we ontvangen ook geen 
gegevens van andere partijen.

Welke persoonsgegevens 
verwerken we? 

We verwerken enkel de volgende persoons-
gegevens:
 
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• School
• Functie
• Accountgegevens

Alleen van de persoon die schoolbeheerder van de 
Members’ Lounge is verwerken we ook het wacht-
woord. Deze mailen wij na aanschaf van een Great 
Learning Nederland-curriculum een gerandomi-
seerde inlogcode toe.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. 
Bijzondere persoonsgegevens zeggen bijvoorbeeld 
iets over iemands godsdienst of levensovertuiging, 
ras, politieke voorkeur, gezondheid of seksuele 
voorkeuren.

  

Social media

Great Learning Nederland is op social media te 
vinden. Indien jij functies op Facebook, LinkedIn of 
Twitter gebruikt, verzamelen wij ook je persoons-
gegevens.
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Met welke gronden en doeleinden 
verwerken we je persoons-
gegevens?

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend op 
basis van de volgende grondslagen (als bedoeld in 
artikel 6 van de AVG):

• Uitvoering van een overeenkomst

• Verkregen toestemming

• Gerechtvaardigd belang

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen, als bedoeld in 
de overeenkomst die we sluiten met de school, 
hebben wij je naam en contactgegevens nodig. Dit is 
bijvoorbeeld nodig voor het opmaken van een offerte 
en zodat we contact kunnen houden met jou over de 
voortgang van het werken met een Great Learning 
Nederland-curriculum.

Members’  Lounge

We geven de school toegang tot een Great Learning 
Nederland-curriculum door een contactpersoon een 
inlogcode voor onze digitale omgeving (de Members’ 
Lounge) te verschaffen. Hiervoor verwerken we je 
contactgegevens en maken we een wachtwoord voor 
je aan. Vervolgens kan de contactpersoon zelf 
account voor collega’s aanmaken.

Van deze collega’s verwerken wij slechts de naam 
en het e-mailadres (dus geen wachtwoord), zodat je 
in kunt loggen in de Members’ Lounge en we je 
kunnen helpen wanneer je een probleem hebt met 
inloggen.

Opleidingen en evenementen

Wanneer je deelneemt aan een opleiding of         
evenement, hebben we je contactgegevens en de 
adresgegevens van de school nodig. Hiermee 
kunnen we je informatie (bijvoorbeeld data, locatie 
en materiaal) toesturen over de opleiding of het 
evenement. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, 
sturen we je naderhand informatie over opleidingen 
waar je mogelijk in geïnteresseerd bent.

Nieuwsbrief

We hebben je contactgegevens nodig om ervoor te 
zorgen dat onze nieuwsbrief in je inbox belandt. Bij 
inschrijving voor de nieuwsbrief, geef je hiervoor 
zelf toestemming. We slaan je gegevens op in 
Mailchimp (zie hiervoor pagina 5).
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Met wie delen wij je 
persoonsgegevens?

We delen persoonsgegevens enkel indien dit 
noodzakelijk is voor onze dienstverlening. We delen 
persoonsgegevens uitsluitend op basis van de 
volgende grondslagen (als bedoeld in artikel 6 van 
de AVG):

• Uitvoering van een overeenkomst.

• Verkregen toestemming.

Synaxion

Binnen het lidmaatschap van Great Learning-IPC 
bieden wij MijnRapportfolio aan. We delen slechts de 
contactgegevens van de directeur en/of contact-  
persoon van de school, zodat Synaxion de               
authenticiteit van de overeenkomst kan controleren 
en jou toegang kan geven tot de MijnRapportfolio- 
omgeving.

Mailchimp

Voor het verzenden van nieuwsbrieven slaan we je 
contactgegevens op in Mailchimp, een digitaal 
platform voor het versturen van nieuwsbrieven. 
Hiervoor geef je toestemming bij het inschrijven.

Trilby

Websiteontwikkelaar Trilby ontwerpt, beheert en 
beveiligt de Members’ Lounge. Wanneer er een 
technisch probleem is, bijvoorbeeld met betrekking 
tot inloggen, helpen zij met het oplossen hiervan.    
Zij hebben slechts inzage in de accountgegevens.

Hoe worden je persoons-
gegevens beveiligd?

We vinden de bescherming en beveiliging van 
persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom         
beschermen wij de persoonlijke gegevens van onze 
gebruikers zo goed mogelijk. We hebben passende 
technische en organisatorische maatregelen      
geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoon-
lijke gegevens te beschermen.

Hoe lang worden je persoons-
gegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk om onze diensten te leveren, tenzij er 
een wettelijke plicht op ons rust om je persoons-
gegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens op overeenkomsten bewaren we 
maximaal zeven jaar, omdat we een wettelijke 
verplichting hebben voor onze administratie ten 
aanzien van de Belastingdienst.



© Great Learning Nederland B.V.  | Privacyverklaring        5

Privacyverklaring

Welke rechten met betrekking 
tot persoonsgegevens heb je?

• Het recht op dataportabiliteit.
• Het recht op vergetelheid
• Recht op inzage.
• Recht op rectificatie.
• Het recht op beperking van de verwerking.
• Het recht op een menselijke blik bij              
 besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de  
 gegevensverwerking.

Je vindt hier meer over deze rechten.

Waar kan ik een klacht indienen?
Mocht je een klacht, vraag of een verzoek hebben 
met betrekking tot onze gegevensverwerking, dan 
kun je je richten tot:

Great Learning Nederland B.V.                             
E-mail: privacy@ipc-nederland.nl                           
Sint Janssingel 238                                                  
5211 DA 's Hertogenbosch                                       
Nederland

Je moet je daarbij wel identificeren. Om een 
inzageverzoek in behandeling te kunnen nemen, 
moeten we natuurlijk wel weten wie je bent. We 
verlangen daarom een kopie van een geldig    
identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort met 
afgeschermde foto en BSN-nummer. We nemen 
alleen verzoeken in behandeling die betrekking 
hebben op eigen persoonsgegevens.

Je ontvangt binnen dertig dagen bericht van ons. 
Wanneer je het niet eens bent met de behandeling, 
kun je een klacht indienen bij de Autoriteit            
Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze               
privacyverklaring aan te passen. De nieuwste     
versie wordt op deze pagina gepubliceerd.
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

