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Privacyverklaring 
Door je in te schrijven voor een scholing of training van LEV-scholing ga je een bindende 
overeenkomst met ons aan. Daarom vragen we je ook om persoonsgegevens met ons te 
delen. Hieronder vind je onze privacyverklaring.  

In deze verklaring wordt nader toegelicht hoe LEV-scholing data verzamelt en wat er wordt 
gedaan om deze data zo goed mogelijk te beschermen voor deze leergang. De complete 
privacyverklaring vindt u op onze website.  

Als we het in deze verklaring hebben over we, wij, ons of onze, dan bedoelen we daarmee LEV-
scholing, geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 51637618 en gevestigd te 
Ede. Ons website-adres is: https://lev-scholing.nl/. Als we het hebben over je of jou, dan 
hebben het over jou als gebruiker van de diensten of producten van LEV-scholing.  

We leggen alles natuurlijk zo duidelijk mogelijk uit maar mocht je toch vragen hebben, dan kun 
je deze richten aan info@lev-scholing.nl. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we 
die verzamelen 

Bij contactmomenten 

Als je contact met ons zoekt slaan we ook een kleine hoeveelheid data op. Afhankelijk van de 
gekozen contactmogelijkheid kunnen wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en/of IP-adres 
bewaren. Deze data wordt enkel gebruikt om terug te kunnen koppelen als dat van toepassing 
is. 

Gebruikersregistratie 

Bij registratie slaan wij de volgende gebruikersgegevens: 

• Voornaam en achternaam 
• Email-adres 
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• Wachtwoord (deze is voor ons op geen enkele manier te achterhalen) 
• KNOV en/of BEN lidmaatschapsnummer 
• Interesse in de nieuwsbrief 

Wanneer je registreert wordt er automatische een gebruikersnaam op basis van je naam en/of 
email-adres aangemaakt. Deze kun je op de Mijn-LEV pagina ieder moment aanpassen. 

Reacties 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het 
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te 
detecteren. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash 
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De 
privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is 
goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. 

Media 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je 
voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van 
de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

Contactformulieren 

Wanneer u contact met ons opzoekt slaan we uw e-mailadres en mogelijk uw IP-adres op. 

Cookies 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en 
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze 
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar 
lang geldig.  
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Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je 
browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt 
verwijderd zodra je je browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en 
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave 
opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt 
van jouw account, worden login cookies verwijderd. 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser 
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het 
artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, 
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact 
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde 
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie 
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

Waarvoor we deze data gebruiken 

We verzamelen uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn met onze trainingen en 
opleidingen. We hebben die gegevens nodig om u de informatie toe te sturen, om samen te 
onderzoeken of ons aanbod aansluit bij uw leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en 
om de overeenkomst uit te voeren. We verzamelen uw persoonsgegevens nooit om ze door te 
verkopen aan anderen.  

Tot slot worden de gegevens gebruikt om een betalingsbewijs af te kunnen geven als dit 
relevant is en kunnen bepaalde gegevens worden gebruikt voor de, bij wet verplichte, 
belastingaangifte. 
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Wat er met je data gebeurt 

Met wie we jouw data delen 

Wij verkopen jouw data nooit aan anderen. Wel gebruiken we je BIG-nummer en/of Ben-
lidmaatschapsnummer om accreditatie bij het betreffende register toe te voegen. De 
privacyverklaring van de KNOV kun je hier vinden: https://www.knov.nl/footer-
tekstpagina/1/privacyverklaring.  

Hoe lang we jouw data bewaren 

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor 
altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en 
goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke 
informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet 
gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

Welke rechten je hebt over je data 

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om 
een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens 
die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van 
je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband 
met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

Waar we jouw data naartoe sturen 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid 
worden. 

Bedrijfsoverdracht 

https://www.knov.nl/footer-tekstpagina/1/privacyverklaring
https://www.knov.nl/footer-tekstpagina/1/privacyverklaring
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In het scenario dat wij of onze inventaris worden bemachtigd of dat wij failliet gaan, kan het 
voorkomen dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een derde partij. 
Gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht en stemmen in met het feit dat dit een optie 
is. Een nieuwe privacyverklaring kan dit als gevolg hebben. 

Hoe we jouw gegevens beveiligen 

Onze site heeft altijd een geldig SSL-certificaat en alle gegevens worden versleuteld over het 
internet verzonden. 


