
Persoonsgegevens die ExpertCollege verwerkt 
ExpertCollege verwerkt persoonsgegevens omdat de klant gebruik maakt van de diensten van 
ExpertCollege. 
 
ExpertCollege verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- E-mailadres 
(Optioneel, tenzij sprake is van een fysieke bestelling) 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 

 
Voor diensten van de website www.datzaljeleren.nl worden aanvullend de volgende gegevens 
gevraagd: 

- Instellingsnaam 
- Opleiding 
- Leerjaar 
- Klas 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door ExpertCollege wordt verwerkt 
ExpertCollege verwerkt geen persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige aard, zoals gedefinieerd 
in de wet bescherming persoonsgegevens. ExpertCollege heeft niet de intentie gegevens te 
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij toestemming is gegeven door 
ouder of voogd. Er wordt aangeraden dat ouders om deze reden betrokken zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Mocht men overtuigd zijn dat ExpertCollege zonder toestemming 
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan kan contact opgenomen worden 
door een e-mail te sturen naar . 
 
Waarom ExpertCollege persoonsgegevens nodig heeft 
ExpertCollege verwerkt persoonsgegevens: 

- Het afhandelen van betaling en bestelling; 
- Het verzenden van onze nieuwsbrief (optioneel); 
- Het aanmaken van een account; 
- Het aanmaken van een certificaat bij afronding van de module.  

 
Hoe lang ExpertCollege gegevens bewaart 
ExpertCollege persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. 
 
Waar ExpertCollege gegevens bewaart 
Alle persoonsgegevens staan op een server van ExpertCollege. Deze staat dus op Nederlandse grond 
en valt onder de Nederlandse Privacy wetten. ExpertCollege is de enige partij die toegang heeft tot 
deze server.  
 
Delen met anderen 
ExpertCollege verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
In kaart brengen websitebezoek 
ExpertCollege gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de 
privacy van de klant. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website 
van ExpertCollege wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die 



ExpertCollege gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het verhogen 
van het gebruiksgemak. Tevens zorgen cookies ervoor dat de website naar behoren werkt door 
bijvoorbeeld voorkeursinstellingen op te slaan. Cookies kunnen worden uitgeschakeld door 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk eerder 
opgeslagen informatie via de instellingen van de webbrowser te verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar. Om er zeker van te zijn dat 
het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd een kopie van het identiteitsbewijs bij het 
verzoek mee te sturen. Hierbij wordt gevraagd in deze kopie de pasfoto en het burgerservicenummer 
(BSN) zwart te maken ter bescherming van de privacy. ExpertCollege zal zo snel mogelijk, maar in 
ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. 
 
Beveiliging 
ExpertCollege neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als de indruk wordt gewekt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice via 
info@expertcollege.com.  
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