
Privacyverklaring 
BES Studiebegeleiding respecteert de privacy van haar abonnees, diens gebruikers en 

haar demogebruikers en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk 

behandelen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 

 

1. Doeleinden van de gegevensverwerking 
BES Studiebegeleiding verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers voor het aangaan en 

uitvoeren van het gebruik van de apps en webproducten van BES Studiebegeleiding. Hieronder vallen 

onder andere de verschafte e-mailadressen van de gebruikers. Daarnaast worden van de spelers tevens de 

geboortedatum, het geslacht en de speelprestaties en eventuele andere door de gebruiker verschafte 

informatie over de spelers opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig voor een optimale werking van de app en 

worden tevens gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, zie 1.1.  

Van demogebruikers verwerkt BES Studiebegeleiding de naam, de speelprestaties, het e-mailadres en 

eventuele andere door de demogebruiker verschafte informatie. Deze gegevens zijn nodig voor een 

optimale werking van de app en webproducten en worden tevens gebruikt voor informatieverschaffing, zie 

1.2. 

 

1.1 Onderzoek 
BES Studiebegeleiding. gebruikt de gegevens die verzameld worden met haar app, zoals de 

Rekenzee, geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek. Geanonimiseerd wil zeggen dat de 

gegevens niet meer te herleiden zijn tot een specifieke persoon. Dit houdt in dat o.a. de namen en 

eventuele contactgegevens van de gebruikers van de app en webproducten zullen worden verwijderd. De 

geanonimiseerde gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het verbeteren van de app en webproducten 

en voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan BES Studiebegeleiding de geanonimiseerde gegevens 

voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking stellen aan derden. 

Voor het informeren van de gebruikers kan gebruik worden gemaakt van de informatie die 

BES Studiebegeleiding beschikbaar stelt voor ouders op de sites van haar app en webproducten.  

  

1.2 Informatieverschaffing 
BES Studiebegeleiding gebruikt de persoonlijke gegevens tevens om haar gebruikers en (demo)gebruikers 

van informatie te voorzien over de apps en Webproducten, waarop zij een abonnement of 

gebruikersaccount hebben, en eventuele andere producten en diensten van BES Studiebegeleiding. Indien 

de gebruiker hier geen prijs op stelt dan kan dat schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan  

BES Studiebegeleiding.  
 

2. Ter beschikkingstelling aan derden 
BES Studiebegeleiding zal de persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij: 

- dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling, 

- de gebruiker daarvoor schriftelijk toestemming verleent, 

- BES Studiebegeleiding wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken. 

 

3. Inzage en correctie 
De abonnees en diens gebruikers kunnen te alle tijde de persoonlijke informatie, die door BES 

Studiebegeleiding wordt opgeslagen, per e-mail opvragen bij BES Studiebegeleiding en eventueel 

corrigeren.  

 

4. College Bescherming Persoonsgegevens 
De verwerking van persoonsgegevens door BES Studiebegeleiding is gemeld bij het College bescherming 

persoonsgegevens (CBP). 

 

5. Aanpassen van de privacyverklaring 
BES Studiebegeleiding behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen 

zullen op de website(s) van de webproduct(en) worden gepubliceerd. 

 


