
 

 

Gepubliceerd op de website van Oveducon 

 

 

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te 
traceren (zijn of haar identiteit). Informatie zoals naam, adres en woonplaats zijn 

voorbeelden van persoonsgegevens.  

 

Oveducon verkrijgt jouw persoonsgegevens, omdat je deze zelf aan Oveducon 
overdraagt of door een derde partij, omdat je bijvoorbeeld jouw gegevens hebt 

ingevoerd in het digitale portaal van Teachable. Alle persoonsgegevens worden 

verwerkt in overeenstemming met de wet. Oveducon verwerkt alleen de gegevens die 

nodig zijn voor de uitvoer van haar diensten. Zonder bepaalde gegevens is het voor 

ons namelijk niet mogelijk om deze diensten te leveren. 
 

De persoonsgegevens die we verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende 

doeleinden: 

 

1. het verzenden van offertes; 
2. voorbereiden, uitvoeren en afronden van werk; 

3. factureren van werk; 

4. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken; en 

5. om te voldoen aan de regels van de wet. 

 

Oveducon slaat jouw persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk. De 

periode hangt af van het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld of 

verkregen. Hiermee voldoet Oveducon aan de regels van de wet. 

 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Oveducon van jou bewaart, in te zien. 
Als de persoonsgegevens foutief of onvolledig zijn, kun je deze aan laten passen. 

Daarbij kun je ook vragen om jouw gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld 

doordat je jouw toestemming voor het beheren van deze gegevens terugtrekt.  

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Cookies zijn tekstbestanden die 

geplaatst worden op je PC, tablet of smartphone als je onze website bezoekt. Google 

Analytics is een webanalysedienst die statistieken bijhoudt over websitebezoeken. 
Oveducon krijgt op deze manier inzicht in het aantal website bezoeken via cookies en 



 

Google Analytics. Hierdoor is Oveducon beter in staat om haar aanbod af te stemmen 

op de behoeften van haar klanten. Je kunt de cookies zelf verwijderen of deze 
mogelijkheid uitzetten in je browser. 
 

Oveducon verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. We zullen deze gegevens 

alleen aan derden beschikbaar stellen als: je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt 

gegeven, in het geval dit nodig is om ons werk uit te kunnen voeren of als het vereist 

is om te voldoen aan de wet. 
 

We sluiten een verwerkings-overeenkomst af met de bedrijven die jouw 

persoonsgegevens voor ons beheren. Hiermee zorgen we ervoor dat we de veiligheid 

en privacy van jouw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Oveducon blijft 

uiteindelijk verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door derden.  

Oveducon neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewilde openbaarstelling en onbevoegde aanpassingen aan jouw gegevens te 

voorkomen. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens onvoldoende zijn 

beveiligd of dat er tekenen zijn van misbruik, neem dan contact op met: 
info@oveducon.nl. 

 

Graag wijzen we je erop dat je altijd de optie hebt om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doe je via deze link: 

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

 

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via: 

info@oveducon.nl. 

 


