Privacyverklaring t.b.v. dataverzameling BRIEF2
Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Wij houden ons
dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat we daar
netjes mee omgaan. In deze privacyverklaring krijg je informatie over wat wij (Hogrefe
Uitgevers BV en KinderPsy Educatie) allemaal doen met de informatie die je met ons deelt.
Meewerken aan de dataverzameling van de BRIEF2 bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Verstrekken van contactgegevens (naam en emailadres), zodat wij jou een email
kunnen sturen met verdere instructies. We gebruiken je gegevens alleen voor de
dataverzameling van de BRIEF2, en voor de terugkoppeling van de gegevens na afloop van de
dataverzameling.
Wij verzamelen deze informatie via Formdesk. Wij hebben daarvoor een
verwerkersovereenkomst, waarin je privacy is gewaarborgd. Na afloop van de dataverzameling
verwijderen we je naam en emailadres uit Formdesk.
Stap 2: Verstrekken van informatie over het kind / de leerling. In de email die je van ons krijgt
staat een link naar het platform SurveyMonkey. Ook met SurveyMonkey hebben wij een
verwerkersovereenkomst waarin je privacy is gewaarborgd. Wij verzamelen de volgende
gegevens:
-

Geboortedatum kind
Geslacht
Provincie
Onderwijsniveau
Eventuele diagnose

Het is met deze informatie dus onmogelijk om het kind later nog te identificeren als specifiek
kind.
Stap 3: Verstrekken van emailadres t.b.v. terugkoppeling. Na afloop van de dataverzameling
sturen we een email met de groepsresultaten. Hiervoor gebruiken we Mailchimp.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners (Formdesk, SurveyMonkey en
Mailchimp), delen wij jouw gegevens onder geen voorwaarde met andere bedrijven of
instellingen.

Je hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen of veranderen van verouderde persoonsgegevens
het intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen gebruik van de ingevulde gegevens

Klachten
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam

+31 20 671 35 43
info@hogrefe.nl
www.hogrefe.nl

KinderPsy Educatie
Hilvertsweg 121-A
1214 JB Hilversum
+31 35 879 58 48

