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Privacyverklaring Groei Onderwijsadvies 2021 

 

Welke gegevens gebruikt Groei Onderwijsadvies? 

Groei Onderwijsadvies wordt in de rest van dit document vermeld als Groei. 

Groei gebruikt de gegevens die u verstrekt via het aanmelden via de site, mail of via het aanmeldformulier. 

Wanneer u Groei inhuurt voor een of meerdere diensten kan Groei ontbrekende openbare contactgegevens 

zelf aanvullen door deze op te zoeken via de (school)website. Het gaat hier dan om 

-Voor- en achternaam 

-Adresgegevens van u of van de school 

-Telefoonnummer van u of van de school 

-Mailadres 

-Regio waarin u werkzaam bent 

-Naam van de school waar u werkt. 

-Persoonlijke kenmerken (alleen het geval bij co-teaching) 

 

Neemt u deel aan een training van Groei? Dan verzamelt Groei middels een deelnemerslijst uw naam, de 

training waar u aan deelneemt en uw aanwezigheid. 

Wanneer u zich aanmeldt voor een online training, gebruikt Groei uw gegevens voor het maken van een 

cursistenaccount binnen de digitale leeromgeving. Om online trainingen te kunnen geven, gebruikt Groei het 

platform “Pluvo”. 

 

Waarom Groei uw gegevens verzamelt? 

Groei verzamelt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon of mail. 

Ook kan het zijn dat u heeft aangegeven de nieuwsbrief, informatie of een online training te willen ontvangen. 

Wanneer u diensten afneemt bij Groei, gebruikt Groei uw persoonsgegevens om u een factuur te sturen en/of 

om verslagen te schrijven. Boekt u een training bij Groei dan verzamelt Groei middels deelnemersoverzichten 

de aanwezigheid van de deelnemers. Dit is nodig voor de boekhouding. 

 

Via de hosts van de website en de aanmeldformulieren wordt uw IP-adres verzameld om uw surfgedrag te 

kunnen analyseren. Groei gebruikt de gegevens over uw surfgedrag om de website beter af te stemmen op de 

wensen van de bezoekers. 

Maakt u gebruik van co-teaching via Groei? Dan maakt Groei filmopnames van u, uw klas en/of uw school. Dit 

beeldmateriaal wordt gebruikt om samen te bekijken en om u te coachen. 

 

Hoe lang bewaart Groei uw gegevens? 

 

Heeft u zich aangemeld voor  een nieuwsbrief? Dan bewaart Groei uw gegevens totdat u aangeeft dit niet 

langer te willen. U kunt zich ook zelf uitschrijven voor mailings.  

Bent u gecoacht en is er beeldmateriaal gemaakt? Dan bewaart Groei dit materiaal maximaal 3 maanden na 

afronding van het coachingstraject, tenzij u aangeeft dat u het materiaal eerder verwijderd wilt hebben.   

Leerlinggevens die gebruikt zijn voor het schrijven van een verslag worden maximaal 3 maanden bewaard na 

afronding van de geleverde diensten, tenzij u of de ouders aangeven deze gegevens eerder verwijderd te willen 

hebben. 
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Volgt u een online training? Groei verwijdert uw gegevens van het online platform binnen een maand na 

afronding van de online cursus. Het kan zijn dat het gebruikte platform uw gegevens op een andere manier 

verwerkt. Ik verwijs u hiervoor naar de privacyverklaring van het gebruikte platform: Pluvo. Groei koos dit 

platform met zorg, zodat ook zij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke informatie. Groei wisselt niet meer 

dan noodzakelijk uit met Pluvo: namelijk uw naam en mailadres. 

Informatie over aanwezigheid en deelname van trainingen wordt bewaard, zolang dit relevant is voor de 

boekhouding. 

 

Delen met anderen. 

Groei deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.  
Mocht Groei uw gegevens met een derde, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst, 
willen delen dan vraagt Groei hiervoor toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. 
Een uitzondering hierop is wanneer Groei de gegevens moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
Alle informatie die wordt verstrekt door de opdrachtgever en/of medewerkers van de opdrachtgever wordt 
door Groei vertrouwelijk behandeld. Groei verstaat onder vertrouwelijk wanneer de opdrachtgever en/of zijn 
medewerkers dit hebben aangegeven of als dit duidelijk uit de informatie blijkt.  
 

Voor het kunnen sturen van mailings maakt Groei gebruik van de dienst Mailchimp. Zij hebben hun eigen 

privacyverklaring. Deze is te vinden op de site van Mailchimp. 

Voor online trainingen maakt Groei gebruikt van de dienst Pluvo. Zij werken ook met een eigen 

privacyverklaring. Deze is op de site van Pluvo te vinden. 

 

Websitebezoek 

Op de website van Groei worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit zijn uw IP-adres, tijd van bezoek, 

op welke pagina u klikt. Deze gegevens gebruikt Groei om de website zo goed mogelijk te maken voor haar 

bezoekers. Gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. 

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt altijd uw persoonsgegevens die Groei heeft opgeslagen inzien. Ook kunt u vragen of Groei uw gegevens 

aanpast of verwijdert. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@groei-onderwijsadvies.nl. 

Groei neemt binnen 4 weken een besluit op uw verzoek. 

 

Beveiliging 

Groei vindt het belangrijk voorzichtig met uw gegevens om te gaan. Groei neemt daarom passende 

maatregelen om misbruik, verlies of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen.  

De diensten die Groei gebruikt voor het maken van de website en het kunnen versturen van mailings zijn 

beveiligd met een SSL- of een DSS-certificaat. 

 


