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Deze privacyverklaring is van Content leren en hierin leg ik, Mathilde van Arkel, uit hoe ik omga met 

persoonsgegevens.  

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Ik verwerk een aantal persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, of omdat je zelf 

gegevens met mij hebt gedeeld. Dat kan gaan om de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IBAN 

• Informatie die je zelf geeft (bijvoorbeeld op een contactformulier of per mail) 

 

Bijzondere of gevoelige gegevens 

Het is niet mijn bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 

jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of iemand 

ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 

kinderen, om zo te voorkomen dat ik gegevens verzamel van kinderen zonder de toestemming van 

hun ouder(s). Als je denkt dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb over een 

minderjarige, neem dan contact op met info@contentleren.nl zodat ik die informatie kan verwijderen. 

 

Doelen waarvoor ik persoonsgegevens verwerk 

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Zodat ik je betaling kan verwerken 

• Zodat ik aan mijn wettelijke verplichting kan voldoen (bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte) 

• Om je te kunnen bellen of e-mailen  

• Om je de mogelijkheid te geven een account aan te maken 

• Om je eventueel per offline post benodigdheden te kunnen bezorgen 

 

Bewaartermijn 

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ik je 

gegevens verzameld heb. Administratieve gegevens bewaar ik ten minste 7 jaar, zodat ik onder meer 

aan de wettelijke verplichting kan voldoen. Na afloop van deze termijn verwijder ik de gegevens 

binnen een jaar. 

 

Delen van persoonsgegevens 

Ik deel jouw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 

of als ik daartoe wettelijk verplicht ben. 

 

Cookies 

Content leren gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen 

inbreuk maken op je privacy. Ik gebruik géén Google Analytics. 
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Beveiliging 

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens toch 

niet goed genoeg beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met mij op 

via info@contentleren.nl.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je mag je eigen gegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen. Daarnaast mag je je eigen gegevens 

meenemen of laten doorsturen (gegevensoverdraagbaarheid). Als je hier gebruik van wilt maken, 

stuur dan een bericht naar info@contentleren.nl. Ik kan je vragen om je aantoonbaar te identificeren. 

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek. 
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