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We verwerken jouw gegevens uitsluitend met het doel om een goede uitvoering van De Leerrekening te waarborgen. We
doen er alles aan om jouw gegevens privé en veilig te houden. Hieronder wordt het doel van de gegevensverwerking
nader toegelicht.
Wanneer jij bij De Leerrekening een account aanmaakt, vragen we uitsluitend de gegevens die nodig zijn om dit te
realiseren. Daarnaast vragen we gegevens die we kunnen gebruiken ter identificatie en verificatie.
Wanneer jij je via De Leerrekening inschrijft voor een opleiding, delen we je gegevens met de Aanbieder die deze
opleiding uitvoert. We delen uitsluitend de gegevens die de Aanbieder aangeeft nodig te hebben voor het uitvoeren van
de desbetreffende inschrijving. Aanbieders mogen je gegevens alleen gebruiken ter uitoefening van de dienst waar je via
De Leerrekening voor bent ingeschreven. Om dit te borgen is De Leerrekening met hen een Verwerkersovereenkomst
aangegaan.
Wanneer jij je via De Leerrekening inschrijft voor een opleiding, voeren we ook een fiscale toetsing uit waarvoor we
additionele gegevens vragen. Deze worden uitsluitend in het geval van controle door de Belastingdienst of andere
wettelijk bevoegde instanties, met deze partijen gedeeld.
Wanneer jij contact opneemt met De Leerrekening, vragen we mogelijk gegevens ter verificatie en identificatie die je
opgegeven hebt bij het aanmaken van je account.
We kunnen je gegevens ook gebruiken voor communicatie t.b.v. De Leerrekening. Hierover zijn afspraken gemaakt met
de sociale partners en/of werkgever die als opdrachtgever dienen van De Leerrekening.
We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken en vanzelfsprekend houden we ons
netjes aan de wet.
Locatie van je gegevens
We slaan je gegevens te allen tijde op binnen de Europese Unie.
Termijn dat we je gegevens bewaren
Je gegevens worden maximaal 7 jaar na de laatste transactie verwijderd of geanonimiseerd.
Controle over je eigen gegevens
Uiteraard bepaal jij wat er met je gegevens gebeurt. In je account kan je gegevens bewerken. Heb je een vraag over de
gegevens die wij van jou verwerken, neem dan contact op via support@deleerrekening.nl. Wij zullen je verzoek z.s.m.
afhandelen.
Wijziging privacyverklaring
Het kan op enig moment nodig zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze
privacyverklaring, dan plaatsen wij de nieuwe versie onmiddellijk op onze website (www.deleerrekening.nl). Het is dan
ook noodzakelijk dat je deze privacyverklaring regelmatig bekijkt om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.
Contactgegevens De Leerrekening
De Leerrekening B.V.
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
support@deleerrekening.nl
KVK: 74637185
BTW: NL859976348B01

