Privacy statement SM&C Internet Services bv (concept)
versie 28-05-2018
Algemeen
Op 25 mei 2018 is er veel gewijzigd op het gebied van privacybescherming, door de invoering van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet welke
persoonsgegevens wij van u of uw leerlingen | school | leerkrachten registreren.
Klanten van SM&C producten
SM&C Internet Services bv verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u klant bent en omdat u gebruik
maakt van onze online diensten en / of deze aangekocht heeft of dat u een of meerdere boeken sets
gekocht heeft. Bij het bestellen laat u een aantal van uw gegevens achter, waarmee wij aan de slag
konden om uw bestelling af te handelen of een online oefenlicentie aan te maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we bij een bestelling verzamelen
en al dan niet verder verwerken voor het aanmaken van een oefenaccount voor de online leeren oefenomgeving op smc.nl:








Organisatiegegevens (voor zover van toepassing)
Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over de dienst of het product dat u heeft aangekocht
Internetbrowser en apparaat type

SM&C Internet Services bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:




Verkoop en levering producten
Om contact te kunnen zoeken om onze diensten uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten af te kunnen leveren.

Webshop op eindtoetshulp.nl
SM&C Internet Services bv verstrekt data uitsluitend vertrouwelijk aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de bestelling die u gedaan heeft of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen..
Dit zijn:



Het ontwikkelbedrijf en beheerder van onze webshop (op eindtoetshulp.nl) en
Onze internetprovider met serverpark voor beheer van toetsendleren op smc.nl (online oefenen)

Met de ontwikkelaar van de webshop is per eind mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten.
Met de beheerder van de internetserver is eind mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten.
Online oefenomgeving Toetsendleren op smc.nl
Betaalde licentie(s) voor online oefenen - thuisgebruik en voor scholen
De gegevens van de leerling en de resultaten van het oefenen worden (als u die zelf op laat slaan in
het systeem) meegenomen bij de rapportages voor u of de leerling t.b.v. het bijhouden van de
studievoortgang.
Deze worden niet beschikbaar gesteld voor verdere verwerking aan anderen, behoudens de provider
waar de persoonsgegevens op de server staan. Deze provider is echter nimmer gerechtigd om andere
gegevens te verwerken dan die welke nodig zijn voor het technisch werkend houden van de server.
Zoals al eerder aangegeven leidt dat niet tot het beschikbaar komen van gegevens bij andere
(overheid)organisaties, tenzij dit wettelijk vereist is.
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Voor thuisgebruikers en scholen gebruikers geldt dat we ons houden aan de wettelijke bewaar- en
verwijdertermijnen van data en andere gegevens die verzameld zijn / worden in het kader van het
werkend houden van de eerder beschreven toepassingen.
Wilt u meer lezen / weten over de AVG, het onderwijsconvenant of de verwerkersovereenkomst 3.0
voor het onderwijs?




Klik dan hier voor de AVG (autoriteit persoonsgegevens) en
Klik hier voor het onderwijsconvenant.(privacyconvenant)
Klik hier voor de originele – nu gangbare - versie van de Verwerkersovereenkomst 3.0 (PO-raad)

Voor scholengebruikers hebben we een aangepaste Verwerkersovereenkomst 3.0 gemaakt die wordt
verzonden zodra de school een nieuwe klant is geworden. In deze verwerkingsovereenkomst zijn
aanpassingen gemaakt om het passend te hebben voor onze online leer- en oefen omgeving
toetsendleren op smc.nl.
Wilt u uw persoonsgegeven aanpassen, neem dan contact met ons op [053-4361626 | info@smc.nl].
Wanneer u geen actie onderneemt, gaan wij er van uit dat u het eens bent met de gegevens welke wij
bewaren.
Neem bij vragen contact op met SM&C Internet Services bv [ 053-4361626 | info@sc.nl ].
Met vriendelijke groet
Team SM&C Internet Services bv – Enschede
T: 053-4361626
E: info@smc.nl
Aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend.
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