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PRIVACY VERKLARING TANDEM STUDIEBEGELEIDING B.V. 

Omschrijving Tandem Studiebegeleiding B.V.. 
Op dit moment lees je de privacy verklaring van Tandem Studiebegeleiding B.V.. Tandem 
Studiebegeleiding B.V. biedt huiswerk- en studiebegeleiding aan (o.a. middelbare) 
scholieren aan.  

Tandem Studiebegeleiding B.V. 
Jan-Hein van de Vliert 
Saffierborch 6 
5241LN Rosmalen 
KVK: 73699551 
 
 

Bescherming van jouw persoonsgegevens. 
Wij, van Tandem Studiebegeleiding B.V., nemen de bescherming van jouw 
persoonsgegevens serieus. Tandem Studiebegeleiding B.V. verwerkt je persoonsgegevens 
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons 
verstrekt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen 
rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 
 
Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen 
wanneer: 

• je een klant, leverancier, of een andere derde partij bent. 
Jij maakt gebruik van de diensten van Tandem Studiebegeleiding B.V.; jij levert 
diensten of goederen aan Tandem Studiebegeleiding B.V.; jij hebt een samenwerking 
met Tandem Studiebegeleiding B.V.; 

• je als medewerker in dienst bent van Tandem Studiebegeleiding B.V.; 
• je onze nieuwsbrief of andere promotionele of marketing gerelateerde informatie 

ontvangt; 
• je solliciteert op een van onze vacatures; 
• je gebruik maakt van onze website. 

 
Tandem Studiebegeleiding B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bovenstaande 
betrokkenen worden ook wel “relaties”  van Tandem Studiebegeleiding B.V. genoemd.  
 

Doel van deze privacy verklaring. 
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens 
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd welke gegevens 
van jou worden opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. 
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je 
gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door 
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 
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Waarvoor verzamelt Tandem Studiebegeleiding B.V. 
gegevens? 
Klant, leveranciers, of een andere derde partij. 

Type persoonsgegevens en hoe verzamelen wij deze: 
- Basis contactinformatie: 

Voor- en achternaam, woonadres, (eventueel) werkadres, telefoonnummer, e-
mailadres. 

- Gegevens leerling: 
Huidige schoolsituatie. 

 
Bovenstaande gegevens ontvangt Tandem Studiebegeleiding B.V. direct van haar 
klanten; leveranciers; of andere partijen. 

 
Medewerkers in dienst van Tandem Studiebegeleiding B.V.. 

Type persoonsgegevens en hoe verzamelen wij deze: 
- Basis contactinformatie: 

Voor- en achternaam, woonadres, (eventueel) werkadres, telefoonnummer, e-
mailadres, geboortedatum, geboorteplaats; 

- BSN nummer; 
- IBAN nummer; 
- CV; 
- (in specifieke gevallen) VOG. 

 
Bovenstaande gegevens ontvangt Tandem Studiebegeleiding B.V. direct van haar 
medewerkers. 
 

Ontvangers van nieuwsbrieven of andere promotionele/ marketing gerelateerde 
informatie. 

Type persoonsgegevens en hoe verzamelen wij deze: 
- Basis contactinformatie:  

Voor- en achternaam, e-mailadres. 
 

Bovenstaande gegevens ontvangt Tandem Studiebegeleiding B.V. direct van haar 
klanten, leveranciers of andere partijen of zij die zich aanmelden voor nieuwsbrieven 
en/of andere marketing/ promotionele activiteiten. 
 

Sollicitanten. 

Type persoonsgegevens en hoe verzamelen wij deze: 
- Basis contactinformatie: 

Voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
geboorteplaats; 

- CV.  
 

Bovenstaande gegevens ontvangt Tandem Studiebegeleiding B.V. direct van haar 
sollicitanten. 
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Bezoekers van onze website. 

Type persoonsgegevens en hoe verzamelen wij deze: 
- Basis contactinformatie: 

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. 
 

Bovenstaande gegevens ontvangt Tandem Studiebegeleiding B.V. wanneer een 
bezoeker van onze website zijn/ haar gegevens achterlaat middels het 
contactformulier. 

	

Doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens. 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Tandem 
Studiebegeleiding B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.  

01. Het versturen van nieuwsbrieven: Tandem Studiebegeleiding B.V. stuurt via e-mail 
nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht 
op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden hiervoor verzameld via het 
daarvoor bestemde formulier op de website van Tandem Studiebegeleiding B.V.. 
Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.  

02. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt 
met Tandem Studiebegeleiding B.V. via de website. Contact opnemen kan je echter 
ook mondeling, per telefoon of per e-mail (rechtstreeks) doen.  

03. Dienstverlening door Tandem Studiebegeleiding B.V.: Om haar klanten een zo goed 
mogelijke dienst te kunnen leveren, heeft Tandem Studiebegeleiding B.V. informatie 
nodig omtrent de betreffende leerling; omtrent facturatie. 

04. Alle benodigde informatie omtrent medewerkers: Deze informatie omvat alle 
gegevens die wettelijk verplicht zijn (zoals belasting doeleinden), maar ook informatie 
die worden gevraagd door bepaalde relaties (zoals de VOG-verklaring) en 
contactgegevens voor planningsdoeleinden en informatieverstrekking. 

05. Voor de invulling van openstaande vacatures vraagt Tandem Studiebegeleiding B.V. 
CV’s van mogelijke kandidaten. 

 

Delen van deze persoonsgegevens. 
Tandem Studiebegeleiding B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
 

Opslag van persoonsgegevens. 
De gegevens die Tandem Studiebegeleiding B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd 
d.m.v.:  

01. De e-mail van Tandem Studiebegeleiding B.V. wordt gehost door mijndomein.nl. Als 
er contact wordt opgenomen d.m.v. e-mail, dan worden deze bewaard op de servers 
van mijndomein.nl.  

02. Tandem Studiebegeleiding B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
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Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard? 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Tandem Studiebegeleiding B.V., 
maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een 
wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 
 
Wij bewaren jouw persoonlijke informatie een bepaalde periode om te kunnen voldoen aan 
bovenstaande doelen: 

- zo lang je een relatie ben waarmee Tandem Studiebegeleiding B.V. samenwerkt; 
- zo lang dit volgens wettelijke regelgeving wordt verlangd; 
- wanneer je niet succesvol hebt gesolliciteerd bij Tandem Studiebegeleiding B.V. 

zullen wij vragen om je CV te mogen bewaren voor 1 jaar; wanneer je succesvol 
hebt gesolliciteerd bij Tandem Studiebegeleiding B.V. zullen wij je CV gedurende 
je in-dienst periode bewaren. 
 

Jouw rechten m.b.t. tot jouw persoonsgegevens. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Tandem Studiebegeleiding B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, 
te sturen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@tandemstudiebegeleiding.nl. 
 
Tandem Studiebegeleiding B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

 

Beveiliging van persoonsgegevens. 
Tandem Studiebegeleiding B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via privacy@tandemstudiebegeleiding.nl. 
 


