Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Skills Intelligence B.V. (hierna: ‘Skills Intelligence’, ‘wij’, ‘we’ of
‘ons’). In dit beleid lichten wij toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie die via
onze website www.skillsintelligence.com (hierna: ‘Platform’) wordt verkregen. Wij
respecteren de privacy van onze gebruikers en zakelijke relaties en zorgen ervoor dat de
persoonlijke informatie die we ontvangen, beschermd is en vertrouwelijk wordt behandeld.
Houd er rekening mee dat, tenzij wij een term in dit Privacybeleid definiëren, alle termen die
hier in hoofdletters zijn gedrukt, dezelfde betekenis hebben als in onze
Gebruiksvoorwaarden. Zorg er dus voor dat u onze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en
begrijpt.
ROLLEN
Wanneer u via een organisatie - zoals uw sportvereniging, sportorganisatie of werkgever een account bij ons heeft aangemaakt is deze organisatie verwerkingsverantwoordelijke voor
de verwerking van uw persoonsgegevens op het Platform. Skills Intelligence vervult hierbij
de rol van verwerker. Dit houdt concreet in dat wij uw persoonsgegevens slechts ten
behoeve van deze organisatie verwerken.
Wanneer u zelfstandig een overeenkomst met ons bent aangegaan, treden wij wel op als
verwerkingsverantwoordelijke en is dit Privacybeleid onverkort van toepassing.
SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
MANAGERS EN USERS
Als u een account aanmaakt en gebruikt, verstrekt u ons de volgende (persoons)gegevens
die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Geslacht
Adres, postcode, stad
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Sport die u beoefent

WETTELIJK VERTEGENWOORDIGERS
Wanneer u minderjarig bent, dient uw wettelijk vertegenwoordiger een account aan te
maken. Wij verzamelen in dat geval de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

Naam
Adres, postcode, stad
E-mailadres
Telefoonnummer

Wij gebruiken voorgenoemde gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze Diensten
en om uw gebruik van de Diensten te vergemakkelijken. Daarnaast kunnen wij deze
gegevens gebruiken om u informatie over onze Diensten te sturen en te kunnen reageren op
uw verzoeken en vragen. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u e-mails en
materiaal te sturen die onze Diensten direct promoten.
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Tijdens de uitvoering van onze Diensten verwerken we ook persoonlijke informatie die
verband houdt met vaardigheden. Sommige delen van deze informatie worden beschouwd
als bijzondere persoonsgegevens, meer specifiek gezondheidsgegevens.
Wij kunnen data die is verkregen tijdens de uitvoering van onze Diensten gebruiken voor
analyse-doeleinden. Wij gebruiken hiervoor enkel geanonimiseerde persoonsgegevens.
Anonimisering betekent dat u niet langer geïdentificeerd kunt worden op basis van de
informatie die we voor onze analyse gebruiken.
ORGANISATIES
Als uw account is gekoppeld aan een organisatie, zult u ons bepaalde persoonlijke informatie
verstrekken die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals:
•
•
•

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Wij gebruiken deze informatie om te reageren op uw verzoeken en om contact met u op te
nemen als we vragen hebben over de organisatie.
GRONDSLAG
Voorgaande persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de
overeenkomst waarbij u of uw wettelijk vertegenwoordiger partij is.
Gezondheidsgegevens worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Indien
u minderjarig bent, wordt deze toestemming aan uw wettelijk vertegenwoordiger gevraagd.
Eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit doet echter geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.
LOGGEGEVENS
Onze servers registreren automatisch informatie (“Loggegevens”) die wordt aangemaakt
door uw gebruik van het Platform. Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IPadres, type browser, besturingssysteem, de verwijzende webpagina die u bezocht voordat u
inlogde op onze Diensten, bezochte pagina's, uw locatie, uw mobiele provider, apparaat- en
applicatie-ID's, zoektermen, de links op onze Diensten waarop u heeft geklikt, datums en tijd
besteed op pagina's en aan functies van ons Platform.
We gebruiken deze loggegevens om fouten te analyseren en ons Platform te verbeteren. Wij
hebben kortom een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking.
DOORGIFTE AAN DERDEN
Wij verstrekken uw persoonlijke informatie niet aan andere gebruikers of derden, behalve
zoals hieronder beschreven:

Informatie die ingezien kan worden door andere gebruikers
Superusers, Managers en wettelijk vertegenwoordigers die aan uw account gekoppeld zijn,
kunnen alle persoonlijke informatie zien die u aan ons verstrekt.
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Bescherming van onszelf en anderen
Het is mogelijk dat we samenwerken met overheidsinstanties, toezichthoudende autoriteiten
of particuliere partijen om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij
kunnen in het kader hiervan informatie over u aan deze partijen verstrekken voor zover wij
dit noodzakelijk of passend achten: (i) om te reageren op claims of juridische procedure
(inclusief dagvaarding); (ii) om ons eigen (intellectuele) eigendom, onze rechten en
veiligheid te beschermen alsmede het (intellectuele) eigendom, de rechten en veiligheid van
derden of mensen in het algemeen te beschermen; en (iii) ter beëindiging van elke activiteit
die we als onwettig, onethisch of juridisch strafbaar beschouwen.

Bedrijfsovernames
Informatie die wij van onze gebruikers verzamelen, met inbegrip van persoonsgegevens,
wordt beschouwd als bedrijfsactiva. In het geval dat Skills Intelligence te maken heeft met
een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of als onze activa
worden verworven door een derde partij in het geval dat wij moeten stoppen of failliet gaan,
mogen sommige van, of al onze activa, waaronder uw persoonsgegevens, worden verkocht
of overgedragen aan een derde partij als onderdeel van die transactie.
INTERNATIONALE DOORGIFTE
Uw persoonsgegevens worden bewaard op servers die zich in Nederland bevinden. Als u
buiten Nederland woont en ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verstrekken, bewaren
wij uw persoonsgegevens ook in Nederland.
UW RECHTEN
U heeft het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij met
betrekking tot u hebben geregistreerd. U heeft ook het recht om te vragen om wijziging van
onjuiste persoonlijke informatie of om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
U kunt daarnaast bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om
beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens verzoeken. Tot slot heeft
u het recht om uw persoonsgegevens, die u zelf aan ons heeft verstrekt, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere partij
over te (laten) dragen.
Als u een geregistreerd gebruiker van ons Platform bent, kunnen wij u voorzien van de
hulpmiddelen en accountinstellingen voor toegang tot of wijziging van uw persoonlijke
informatie die gekoppeld is aan uw account, zoals uw gebruikersnaam of contactgegevens.
Als de functionaliteit voor het wijzigen van uw account niet beschikbaar is, kunt u contact
met ons opnemen via contact@skillsintelligence.com. U kunt uw account ook permanent
verwijderen of ons vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen, door contact met ons
op te nemen via het hierboven vermelde e-mailadres.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u, ter bevestiging van uw identiteit, in voorkomende
gevallen verzoeken om ons een kopie van een geldig identificatiebewijs te zenden. Wij
verzoeken u echter om daarbij uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te
maken.
Wanneer wij uw persoonsgegevens ten behoeve van een organisatie, zoals uw
sportvereniging, sportorganisatie of werkgever verwerken, zult u voorgenoemde verzoeken
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bij uw organisatie moeten indienen. Uw organisatie laat ons vervolgens weten of wij
uitvoering moeten geven aan uw verzoek(en).
BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om aan de in dit
Privacybeleid vermelde doeleinden te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn door de wet
is vereist of toegestaan. Een versleutelde kopie van gegevens die door u verwijderd zijn, kan
voor maximaal twee jaar op onze servers worden bewaard. Indien wij uw persoonsgegevens
ten behoeve van een organisatie verwerker, bepaalt de organisatie hoelang uw
persoonsgegevens bewaard blijven.
BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de informatie die wij
van of over u verzamelen (met inbegrip van uw persoonsgegevens en informatie over uw
organisatie) onder meer te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en
onbevoegde openbaarmaking en verlies.
Houd er rekening mee dat de beveiliging van uw persoonlijke informatie en de informatie
over uw organisatie ook afhankelijk is van de bescherming van uw account. Maak uw
inloggegevens voor het Platform niet bekend aan onbevoegden. Zorg er ook voor dat u zich
afmeldt wanneer u een openbare computer gebruikt heeft.
WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
Alle informatie die via ons Platform wordt verzameld, valt onder dit Privacybeleid. Wij
kunnen dit beleid van tijd tot tijd herzien. Als wij een wijziging aanbrengen in dit
Privacybeleid die naar ons eigen oordeel substantieel is, zullen wij u op de hoogte te
brengen van die wijziging door deze op ons Platform te plaatsen en/of door u een email te
sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. We zullen ook de “Laatst
bijgewerkte datum” hieronder updaten om aan te geven wanneer de wijziging van kracht is.
Door in te loggen op ons Platform of dit te blijven gebruiken nadat wijzigingen van kracht
zijn, gaat u akkoord met het herziene Privacybeleid.
VRAGEN EN CONTACT
Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via
contact@skillsintelligence.com. Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
© 2018 Skills Intelligence B.V., alle rechten voorbehouden.
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