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Privacyverklaring Bureau LenTE  

 

Wij van Bureau LenTE, onderwijskundig adviesbureau voor professionals in toetsing en examinering, 

gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens 

stelt. 

 

De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, 

waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving. 

 

We zijn open over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij je om persoonlijke 

gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bureau LenTE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, online of op papier. Hieronder vind je een overzicht 

van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

● Organisatie 

● Voor- en achternaam 

● Functie 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● Bankrekeningnummer 

 

Bureau LenTE verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om onze diensten uit te voeren, zoals scholingen en evenementen. 

● Contact via het contactformulier op de site: je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres) worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd.  

● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor LenTE evenementen. Iedere 

mailing bevat een uitschrijflink (opt-out). 

● Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren. 

● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten. 

● Bureau LenTE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

● Het afhandelen van jouw betaling. 
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Bovenstaande doeleinden zijn er om je te informeren en ondersteunen bij de uitvoering van je 

professionele activiteiten.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Bureau LenTE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Bureau LenTE gebruikt je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. 

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken gegevens alleen als dit nodig is voor: 

certificering, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van jouw gegevens.  

 

Wijzigen persoonsgegevens 

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd altijd per e-mail (privacy@bureau-lente.nl) 

bij ons opvragen, laten aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen 

om je adequaat te identificeren. Wij vragen jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek 

mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van je privacy. 

 

Vraag of een klacht? 

Heb je een vraag of een klacht over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan kun je contact 

met ons opnemen per e-mail: privacy@bureau-lente.nl. 

Bureau LenTE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen b bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen 

Bureau LenTE doet er alles aan om de gegevens die je ons verstrekt adequaat te beveiligen. We 

hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die we 

verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang te voorkomen, gegevens accuraat te houden 

en het juiste gebruik van gegevens te garanderen.  

De website is gebouwd in Wordpress en heeft het SSL-certificaat. Naast het openbare gedeelte 

maakt Bureau LenTE gebruik van besloten gedeelten op de website van Bureau LenTE. Deze is alleen 

toegankelijk voor geautoriseerde personen. 

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@bureau-lente.nl.  

 

 

  

mailto:privacy@bureau-lente.nl
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mailto:privacy@bureau-lente.nl
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Wijziging privacybeleid 

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 6 

november 2018.  

 

Bureau LenTE 

Heb je toch nog vragen, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

privacy@bureau-lente.nl | Akelei 31 | 4102 JM Culemborg |www.bureau-lente.nl  

Jeanne Hup: 06-28918797 |Monique Bulle: 06-43370814 | KvK 72827734 

mailto:privacy@bureau-lente.nl
http://www.bureau-lente.nl/

