
 

PRIVACY VERKLARING SlimmerIQ
SlimmerIQ gevestigd en kantoorhoudende te Zeist (3704W D) aan de Brugakker 1224,  hierna te noemen
“SlimmerIQ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar leerlingen. 
SlimmerIQ verwerkt deze persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen
die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert SlimmerIQ u over de
manier waarop SlimmerIQ persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op
de diensten die door SlimmerIQ worden aangeboden op www.slimmeriq.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. SlimmerIQ gebruikt persoonlijke gegevens van leerlingen bij het opstellen en uitvoeren van
begeleidingstrajecten. De gegevens die SlimmerIQ nodig acht voor het uitvoeren van deze
begeleiding worden verwerkt in 4 verschillende type documenten: een offerte,  factuur,
groeidocument en gespreksverslagen.

 

Artikel 2 Verstrekken van gegevens

1. De gegevens van de leerling die onder de begeleiding van SlimmerIQ vallen worden door SlimmerIQ 
enkel gedeeld met de direct betrokkenen: ouders/verzorgers,  betrokken groepsleerkracht(en) en 
intern begeleider van de school van de leerling. Het verstrekken van gegevens geschiedt per mail en 
is beveiligd met een mondeling afgesproken wachtwoord.

2. Tevens de door ouders en/of school aan SlimmerIQ toevertrouwde persoonlijke documenten als 
onderzoeks- en/of gespreksverslagen worden met dezelfde zorgvuldigheid opgeslagen.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. SlimmerIQ maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures,  onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van leerlingen. Digitale gegevens
worden bewaard in een beveiligde digitale omgeving,   niet digitale gegevens worden bewaard in een
afgesloten ruimte. Beide opslagmogelijkheden zijn niet toegankelijk voor externen zonder
toestemming of medeweten van SlimmerIQ.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die we gebruiken. Hiervoor kunt u een
e-mail sturen naar info@slimmeriq.nl en opvragen welke exacte persoonsgegevens in het bezit zijn
van SlimmerIQ.

 

Artikel 5 Bewaartermijn

1. SlimmerIQ bewaart de niet-digitale persoonsgegevens gedurende een periode van 3 maanden na het
beeindigen van de begeleiding door SlimmerIQ. Digitale gegevens worden op een veilige manier
bewaard gedurende een periode van 12 maanden na het beeindigen van de begeleiding tenzij 
SlimmerIQ op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

 

 



Artikel 6 Aansprakelijkheid SlimmerIQ

1. SlimmerIQ heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die 
SlimmerIQ verwerkt ten behoeve van de begeleiding van de besbetreffende leerling. SlimmerIQ
accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor bewerken of verspreiden van
de door SlimmerIQ uitgegeven documenten door derden.

 

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

1. SlimmerIQ behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing
zal via www.slimmeriq.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de
diensten van SlimmerIQ gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor
alle wijzigingen regelmatig deze www.slimmeriq.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is
bijgewerkt op 25-08-2018.

 

Verklaring:

De betrokken personen verklaren hierbij kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring:

Naam:

Relatie tot leerling:

Handtekening:


