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PRIVACY VERKLARING 

 
00. Inleiding 

In deze privacyverklaring is te lezen op welke manier jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe 

daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doel. 

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken 

van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is 

daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

 
Team Platform Dynamische Schooldag 
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1. Platform Dynamische Schooldag 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Platform Dynamische Schooldag.  

 
Platform Dynamische Schooldag beheert de website: www.platformdynamischeschooldag.nl  

 
Er zijn situaties waarin je gegevens doorgeeft aan Platform Dynamische Schooldag. Denk aan het 

doorgeven van NAW gegevens bij de inschrijving van een studiedag. Het is daarom goed dat jij weet wat 

er met jouw gegevens gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. 

Daarover gaat deze verklaring. Deze verklaring is van toepassing op de hierboven genoemde drie 

eenmanszaken, de drie verschillende websites en de App. 

 
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Platform Dynamische Schooldag, 

neem dan gerust contact op via:  https://platformdynamischeschooldag.nl/contact/ 

http://www.platformdynamischeschooldag.nl/
https://platformdynamischeschooldag.nl/contact/
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2. Doel gegevens 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Platform Dynamische 

Schooldag. Deze worden hieronder toegelicht. 
 

2.1. Het verzenden van producten 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je iets bestelt in onze webshop. Op ons bestelformulier vragen 

we naar contact- en factureringsgegevens (zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres). Wij 

gebruiken de informatie die je ons verstrekt op het bestelformulier uitsluitend voor het verzenden van je 

bestelling en om indien nodig contact met je op te nemen over jouw bestelling. We printen het 

bestelformulier uit en noteren hierop het factuurnummer en het klantnummer. 
 

2.2. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Platform Dynamische Schooldag via 

een van onze websites. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens (zoals je 

naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en regio) om een voorstel of een dienst aan te kunnen 

bieden. 
 

2.3. Het volgen van een scholing of studiedag 

Indien je een scholing of studiedag bij ons wilt volgen vragen we je via een aanmeldingsformulier op een 

van onze websites om contact- en factureringsgegevens. Daarnaast willen we graag weten welke 

workshops je wilt volgen zodat we een workshopindeling kunnen maken. Ook deze informatie gebruiken 

we uitsluitend voor interne administratieve doeleinden, het maken van een workshopindeling en om indien 

nodig met u in contact te treden. 
 

2.4. Certificaten en diploma’s 

Bij onze scholingen en studiedagen ontvangen deelnemers regelmatig een certificaat of diploma. In dat 

geval wordt bij inschrijving om geboortedatum en geboorteplaats gevraagd bij de inschrijving. 
 

2.4. Het versturen van Nieuwsbrieven 

Platform Dynamische Schooldag verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds 

commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor 

bestemde formulier op de website van Platform Dynamische Schooldag. Je kunt je ook via het bestel-, 

contact of aanmeldingsformulier voor een studiedag of scholing optioneel inschrijven voor onze 

nieuwsbrief. Indien je hebt aangegeven deze te willen ontvangen, ontvang je van ons een bevestigingslink 

op het door jouw aangegeven e-mailadres om je aanmelding te bevestigen. Je bevestigt daarmee dus altijd 

zelf of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Daarnaast kun je jezelf ten allen tijden weer afmelden voor de nieuwsbrieven. 
 

2.5. Het maken en verwerken van beeldmateriaal ter ondersteuning van lesmateriaal en methodes of PR 

doeleinden. 

Platform Dynamische Schooldag biedt scholing en advies aan iedereen die met bewegende kinderen te 

maken heeft en is vooral in het onderwijs actief. De hierbij gebruikte methoden en scholingen worden 

ondersteund door beeld- en videomateriaal. Denk aan foto’s en/of video’s van kinderen tijdens een gymles, 

een schoolpleinactiviteit of van deelnemers tijdens studiedagen. Daarnaast gebruiken wij soms 

beeldmateriaal voor PR doeleinden zoals een nieuwsbrief of communicatie op onze social media. Een deel 

hiervan is openbaar (bijvoorbeeld in een vrij verkrijgbaar boek) en een deel is beveiligd (bijvoorbeeld een 

website voor geabonneerden). Middels een formulier of een bevestiging per e-mail wordt voor gebruik van 

het beeldmateriaal altijd expliciet om je toestemming gevraagd. 



5  

3. Ontvangers 

De gegevens die Platform Dynamische Schooldag ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 
3.1. SnelStart 

De facturen worden gemaakt in het online boekhoudsysteem ‘SnelStart’. 
 

3.2. Mailservers: 

• De e-mailadressen wordt gehost bij Microsoft Office 365. Als jij contact opneemt via de 

formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft. In 

hun privacy statement wordt aangegeven dat de hosting binnen de Europese Unie plaatsvindt. 
 

3.3. www.platformdynamischeschooldag.nl  

De website en back-ups van de website worden gehost bij Remline. Gegevens die jij achterlaat op de 

website van Platform Dynamische Schooldag worden op de servers van Remline opgeslagen. 

Bij bezoek van de website wordt gebruik gemaakt van cookies. 

Er zijn verschillende soorten cookies, namelijk: 

• Functionele cookies (om de website te laten werken / gebruiksvriendelijker te maken, bijv. 
producten in een winkelmandje of een loginsessie) 

• Analytische cookies (om inzicht te krijgen in bezoekersstatistieken of om gedrag op een website te 
analyseren) 

• Tracking cookies (zijn de belangrijke cookies om op te nemen in een dergelijk document. Deze 
cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag te analyseren en op basis daarvan bijvoorbeeld 
gerichte advertenties tonen) 

Wij maken enkel gebruik van de volgende cookies: 

• Functionele cookies: 
o Bijhouden van de inlogsessie van een gebruiker. 
o Bijhouden van producten in een winkelmandje. 

• Analytische cookies: 
o Google Analytics cookie waarmee bezoekersstatistieken geanalyseerd kunnen worden. 

 

3.4. Nieuwsbrieven 

De nieuwsbrieven worden verzonden via de website platformdynamischeschooldag.nl. Op het moment 

dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor 

bestemde lijst binnen onze website. Deze website wordt gehost bij Remline. 
 

Bovengenoemde hosting partijen hebben een eigen privacy verklaring waarin aangeven persoonsgegevens 

goed te beschermen. 

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
http://www.platformdynamischeschooldag.nl/
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3.5. Buro Extern 

Bestellingen van onze fysieke producten (zoals boeken, boxen etc) worden automatisch na bestelling 

doorgestuurd naar Buro Extern BV, die de bestelling factureert en verzend. De privacy verklaring van Buro 

Extern kun je hier vinden. 
 

4. Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Platform Dynamische Schooldag, maar nooit 

langer dan nodig is  voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling 

jouw gegevens langer moeten bewaren. 

 
4.1. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Platform Dynamische Schooldag via mail, een 

inschrijfformulier of een bestelformulier dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je 

naam, bedrijfsnaam en e- mailadres, opgeslagen op de mailserver. De e-mails worden afhankelijk van het 

doel tot maximaal vijf jaar terug bewaard (met oog op informatie voor overeenkomst/ factuur). 

 
4.2. Het versturen van Nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt opgeslagen via de website. De opslag 

van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven               wanneer je maar wilt via de 

link onderaan de nieuwsbrieven, een mail te sturen naar info@platformdynamischeschooldag.nl of via 

de homepage. 
 

5. Beveiliging 

Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De apparaten die jouw 

gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal 

apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. DNSSEC 
 

6. Jouw rechten 

6.1. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Platform Dynamische 

Schooldag vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact 

op te nemen met Platform Dynamische Schooldag. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 
6.2. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door 

Platform Dynamische Schooldag. 

 
6.3. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Platform Dynamische Schooldag vastgelegd zijn? Dan heb je het 

recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

https://extern.nl/
mailto:info@platformdynamischeschooldag.nl
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6.4. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Platform Dynamische Schooldag opgeslagen liggen in het 

geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient 

Platform Dynamische Schooldag al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 
6.5. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 

Platform Dynamische Schooldag niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

 
6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Platform Dynamische Schooldag jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het 

stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Voor foto’s gebruikt in gedrukte boeken geldt dat 

de foto’s bij een nieuwe druk zullen worden verwijderd. 

 
   Note 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@platformdynamischeschooldag.nl. Om misbruik te 

voorkomen vragen wij, bij een schriftelijk verzoek tot inzage of verwijdering, je adequaat te identificeren, 

door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én 

jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Het streven is 

om binnen een week te reageren. 

 
 

7. Plichten 

Platform Dynamische Schooldag verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 

namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van 

Platform Dynamische Schooldag via           de e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

 
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden 

van de diensten of producten. Bij een bestelling is je e-mailadres bijvoorbeeld nodig voor het verzenden 

van een factuur en het adres voor het leveren van de producten. Je e-mailadres is eveneens nodig voor het 

verzenden van de nieuwsbrief. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Platform 

Dynamische Schooldag de betreffende diensten en producten niet aanbieden. 

 
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Platform Dynamische Schooldag met anderen 

dan de hierboven genoemden partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan 

zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

 
Platform Dynamische Schooldag behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 

vereist dan wel wanneer Platform Dynamische Schooldag dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 

juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Platform Dynamische Schooldag te 

beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 
Heb je toch nog vragen? 

Neem gerust contact op via https://platformdynamischeschooldag.nl/contact/  

Team Platform Dynamische Schooldag 

mailto:info@platformdynamischeschooldag.nl.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://platformdynamischeschooldag.nl/contact/

