PRIVACY STATEMENT PLUSJEKLAS
Inleiding
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens.
Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. In dit document leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, waarom wij deze gegevens
nodig hebben en hoelang we deze gegevens bewaren.

Persoonsgegevens
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van organisaties die
een abonnement afsluiten:
• Naam en adres school
• Email contactpersoon
• Telefoonnummer school
• BRIN nummer school
• Bankrekeningnummer
Van de beheerder vragen we:
• Naam
• Telefoonnummers
• E-mailadres
Daarnaast kunnen we gegevens vergaren over:
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voor Plusjeklas is er geen sprake van het verwerken van gevoelige persoonsgegevens.

Waarvoor hebben we deze gegevens nodig?
Jongleren.biz verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• ︎Het afhandelen van betalingen;
• Verzenden van onze nieuwsbrief;
• Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Je te kunnen bereiken bij vragen voor feedback.

Hoe lang we gegevens bewaren
Jongleren.biz zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De algemene gegevens (naam, adres etc.) worden twee jaar bewaard na beëindiging van
het abonnement van Plusjeklas. Dit doen we zodat we eventueel nog contact op kunnen
nemen om te horen hoe je terugkijkt op de lessen van Plusjeklas.
Delen met anderen
Jongleren.biz deelt jouw persoonsgegevens nooit met derden. Alle persoonlijke
informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Alleen medewerkers van
Jongleren.biz hebben inzicht in deze informatie. We slaan al uw informatie veilig op,
zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw
gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging
of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw
persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.

Beveiliging
Jongleren.biz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
ons op via sascha@jongleren.biz.

