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Algemene voorwaarden Online Event Learning Connected 

Deze algemene voorwaarden gelden voor aanmeldingen voor het online event, op 16 maart 2022, van 

Learning Connected. Learning Connected is een adviesbureau dat organisaties helpt en ondersteunt bij 

het gebruik van Live Online Leren.  

 

Verwerking van persoonsgegevens 
Voor de aanmelding voor het event worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens 

verwerkt. Learning Connected acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder 

andere dat: 

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij 

via deze privacyverklaring; 

- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die 

nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in 

gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat 

ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

 

Learning Connected is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring 

leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan 

deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juli 2018 14:00:00. 

 

Doelstelling 
De gegevens die wij gebruiken, zijn nodig om een persoonlijk account aan te maken en indien nodig 

contact met u op te nemen. Ook kunt u met behulp van uw e-mailadres uw gegevens opvragen wanneer 

u deze kwijt bent. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn 

betrokken bij de uitvoering van het event. 

 

Registratie 
Voor de uitvoering van het online event wordt gebruikt gemaakt van onze leeromgeving. Om gebruik te 

maken van onze leeromgeving moet een persoonlijk account worden geregistreerd met de door u 

opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elkaar opnieuw hoeft in 

te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.  

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat 

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit 

wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze leeromgeving kunnen 

wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 
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Opslag van gegevens 
Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen op de servers van Docebo (de leverancier van het platform 

van Learning Connected), in Ierland. Wanneer u zichzelf afmeldt bij Learning Connected worden de 

gegevens direct verwijderd. Na afloop van een gevolgde cursus worden de gegevens nog bewaa rd voor 

eventueel hergebruik van inloggegevens en voor gebruikersstatistieken. Wanneer u 6 maanden lang 

niet inlogt, worden de gegevens automatisch verwijderd.  

 

Beveiligingsmaatregelen 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord 

- De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem; 

- Wij maken gebruik van beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle 

informatie tussen u, onze website en onze leeromgeving wordt afgeschermd wanneer u 

persoonsgegevens invoert.  

 

Sessieopnamen 
Het kan voorkomen dat de sessie waaraan u deelneemt wordt opgenomen. De opnames worden 

opgeslagen in onze beveiligde online omgeving. De opnamen kunnen worden gebruikt voor marketing 

doeleinden. Wanneer de opname van de sessie wordt gestart zullen wij dit altijd melden. Indien u niet 

in de opname te zien wilt zijn kunnen we dit in overleg aanpassen. 

 

Overig 
Wanneer de leeromgeving wordt gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt 

(hier kunt u zelf toestemming voor geven bij de eerste keer inloggen):  

− camera,  

− microfoon 

− MAC-adres; 

− IP-adres; 

− type en soort apparaat (mobiele telefoon, tablet, computer) en het type en de versie van het 

op dat apparaat geïnstalleerde besturingssysteem; 

− metadata omtrent communicatie (tijd en duur van communicatie en de sessies die u volgt). 

 

Toestemming 
Door u aan te melden voor het online event geeft u Learning Connected uitdrukkelijk toestemming om 

uw persoonsgegevens te verwerken.  

Contactgegevens 

Learning Connected 

Johan Huizingalaan 400 

1066 JS Amsterdam 

contact@learningconnected.nl 

+31 (0)20 244 15 62 


