
 

 

 

Privacy verklaring  
 

Peer2Peer, onderdeel van Onderwijs is Meer, is gevestigd aan de 

Burgemeester Pabstlaan 10-C6 2131 XE in Hoofddorp, verwerkt eventueel 

persoonsgegevens over u. Dat gebeurt wanneer u gebruik maakt van de 

diensten van Peer2Peer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier of –mail via de site aan Peer2Peer verstrekt. De 

persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, staan aangegeven in deze 

privacy verklaring. 

  

Contactgegevens 

Email    info@peer2peer-edu.nl 

Telefoon:   + 31 23 204 9630  

Adres:   Burgemeester Pabstlaan 10-C6 2131 XE Hoofddorp  

KvK nummer: 65894219 

 

Karin Verzijlbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van Peer2Peer, 

te bereiken via k.verzijlbergen@peer2peer-edu.nl 

  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Peer2Peer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Peer2Peer 

verwerkt: 

 Voor- en achternaam 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Werkgerelateerde informatie 

 Adresgegevens 

 IP-adres 

  

Waarom hebben wij gegevens nodig? 

Peer2Peer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op 

te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk per e-mail of 

per post te kunnen benaderen wanneer u telefonisch onverhoopt niet bereikt 

kunt worden. 
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Daarnaast kan Peer2Peer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van 

het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, 

doorgaans bestaande uit contractueel vastgelegde dienstverlening. 

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij 

verwerken 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij 

toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat 

wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 

een iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact op met Karin 

Verzijlbergen, via k.verzijlbergen@peer2peer-edu.nl. Dan verwijderen wij deze 

informatie. 

  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Peer2Peer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 

verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 

personen. Het gaat hier om besluiten die zouden kunnen worden genomen 

door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen 

zit. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Peer2Peer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij 

bewaren uw gegevens niet langer dan vijf jaar wanneer er geen 

overeenkomst met u tot stand komt. 

  

Delen van persoonsgegevens met anderen 

Peer2Peer deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk 

is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan een 

eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken 

in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor 

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Peer2Peer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

In kaart brengen websitebezoek 
 

Op de website van Peer2Peer worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer  en het tijdstip van 

opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 

gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Peer2Peer 

gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 
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gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan 

derden verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 

naar k.verzijlbergen@peer2peer-edu.nl. Peer2Peer zal zo snel mogelijk, maar 

binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Peer2Peer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarom 

passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Peer2Peer maakt voor de gegevensverwerking gebruik van PerfectView, een 

opslagsysteem dat een betrouwbaar SSL certificaat heeft om te borgen dat 

uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Wanneer u ondanks deze waarborgen het idee hebt dat uw gegevens toch 

niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met Peer2Peer via onze Functionaris Gegevensbescherming Karin 

Verzijlbergen op het mailadres k.verzijlbergen@peer2peer-edu.nl 
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