Privacy
Digikeuzebord.nl
De website www.digikeuzebord.nl is eigendom van en wordt onderhouden door:
Fenom Onderwijsmiddelen B.V.
Nicolaas Witsekade 15 2h
1017 ZS Amsterdam
KvK nummer 34259489.
De website valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit
Nederland.
Fenom Onderwijsmiddelen BV respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en
verwerkt alle
persoonsgegevens op een behoorlijk en zorgvuldige wijze zoals is voorgeschreven door de Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Medewerkers van Fenom Onderwijsmiddelen behandelen
uw persoonsgegevens vertrouwelijk.
Derden
Fenom Onderwijsmiddelen verkoopt de aan haar verstrekte gegevens niet aan derden.
Uw gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan derden die direct betrokken zijn bij
het correct uitvoeren van uw account. (Biomedia – Amsterdam)
Fenom Onderwijsmiddelen heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy Leermiddelen en Toetsen - ondertekend. De Vereniging PO-Raad, de Vereniging VO-raad, de
vereniging Groep Educatieve Uitgeverijen en de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners
initiatiefnemer van het convenant. Digitale leermiddelen en ondersteunende systemen zijn niet
meer weg te denken in het onderwijs en het is belangrijk de privacy van leerlingen hierbij goed
te borgen. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de
onderwijspraktijk. Het heeft de kenmerken van een reglement met privacy afspraken en is een
instrument dat scholen kunnen gebruiken bij het uitbesteden van diensten en verwerkingen aan
leveranciers.
Digikeuzebord is als ondertekenaar terug te vinden op www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers.
Bij de uitwerking is gekozen om de vertaling van de wettelijke ruimte naar de praktijk te maken
samen met andere hoofdrolspelers in de keten. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de afspraken
werkbaar zijn in de praktijk en alle scholen en ketenpartijen dezelfde gemeenschappelijke uitleg
geven aan deze afspraken.
De brancheorganisaties zijn hard aan de slag met de implementatie van de afspraken uit het
convenant. De uitvoering hiervan vindt plaats in het schooljaar 2015/2016. De PO- en de VOraad zullen daarnaast samen met de ketenpartijen de scholen informeren over wat zij kunnen
verwachten en hen hulp en ondersteuning bieden.
De succesvolle route die gevolgd is om tot deze afspraken te komen wordt voortgezet. Enerzijds
om het gesprek over de toepassing en naleving van de afspraken in praktijk te blijven voeren
met de betrokken partijen, maar anderzijds ook om zich gezamenlijk in te zetten om over
vergelijkbare onderwerpen vergelijkbare afspraken te maken.
Wijzigingen
Fenom Onderwijsmiddelen kan de tekst van deze Privacyverklaring aanpassen indien dit nodig is
op basis van nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in wet- of regelgeving.
Wijzigingen worden hier bekend gemaakt. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen.

