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Privacybeleid 

  
Dit is het Privacybeleid van Skills Intelligence B.V. (hierna: ‘Skills Intelligence’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’). Dit beleid licht 
toe hoe we omgaan met persoonlijke informatie die via onze website beschikbaar is op 
www.skillsintelligence.com (hierna: `Platform’). 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 we 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. 
 

Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens 

 
MANAGER, USERS en LRS 
 
Als u een account aanmaakt en gebruikt, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke gegevens die gebruikt 
kunnen worden om u te identificeren, zoals:  
 

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

Wij gebruiken deze informatie om onze Diensten aan te bieden en om uw gebruik van de Diensten te 
vergemakkelijken. Daarnaast kunnen wij deze informatie gebruiken om u informatie over onze Diensten 
te sturen en te reageren op uw verzoeken. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u e-mails en 
materiaal te sturen die onze Diensten direct promoten.  
 
Tijdens de uitvoering van onze Diensten verwerken we ook persoonlijke informatie die verband houdt 
met vaardigheden. Sommige delen van deze informatie worden beschouwd als gevoelige 
persoonsgegevens, meer specifiek gezondheidsgegevens. Deze informatie wordt alleen door ons 
verzameld met uw uitdrukkelijke toestemming.   
 
We kunnen ook anonieme informatie gebruiken voor analyse-doeleinden. 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.  
 
LOGGEGEVENS  
 
Onze servers registreren automatisch informatie (“Loggegevens”) die wordt aangemaakt door uw 
gebruik van het Platform. Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, 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 loggegevens ter aanbieding en verbetering van ons Platform.  
 
VRIJGEVEN VAN INFORMATIE 
 
Wij verstrekken uw persoonlijke informatie niet aan andere gebruikers of derden, behalve zoals 
hieronder beschreven: 
 
Informatie die ingezien kan worden door andere gebruikers  
Admins en Managers die aan uw Account gekoppeld zijn, kunnen persoonlijke informatie zien die u aan 
ons verstrekt.  
 
Vrijgeven van informatie voor onze bescherming en de bescherming van anderen 
Het is mogelijk dat we samenwerken met overheids- en wetshandhavingsambtenaren of particuliere 
partijen om te voldoen aan de geldende wetten en voorschriften en deze te handhaven. Wij kunnen 
informatie over u aan overheids- of wetshandhavingsambtenaren of particuliere partijen bekendmaken 
zoals wij naar ons eigen goeddunken nodig of passend achten: (i) om te reageren op claims, juridische 
procedure (inclusief dagvaarding); (ii) om onze (intellectuele) eigendommen, rechten en veiligheid en de 
eigendommen, 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. 
 
Vrijgeven van informatie in verband met 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. 
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INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT 
 
Uw persoonlijke gegevens 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.  
 
TOEGANG TOT, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 
 
Onder de van toepassing zijnde wetgeving heeft u het recht om een overzicht op te vragen van de 
persoonlijke informatie die wij met betrekking tot u hebben geregistreerd. U heeft ook het recht om te 
vragen om wijziging van onjuiste persoonlijke informatie of het verwijderen van uw persoonsgegevens. 

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.   
 
Wanneer u een overzicht van uw persoonlijke informatie opvraagt of ons vraagt om uw 
persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, kunnen wij u om een kopie van een geldig 
identificatiebewijs vragen, om misbruik te vermijden. Wij verzoeken u echter om daarbij uw 
burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. 
 
Wij beantwoorden elk passend verzoek binnen de door de wet aangegeven termijn.  
 
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 
gecodeerde kopie van gegevens die door u verwijderd zijn, kan voor maximaal twee jaar op onze servers 
worden bewaard.  
 
BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
 
Wij nemen passende administratieve, fysieke en elektronische maatregelen die zijn ontworpen om de 
informatie die wij van of over u verzamelen (met inbegrip van uw persoonsgegevens en informatie over 
uw organisatie) te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde 
openbaarmaking.   
 
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 de 
website niet bekend aan onbevoegden. Zorg er ook voor dat u zich afmeldt wanneer u een openbare 
computer gebruikt heeft. 
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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 proberen 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 gaat. Door in te loggen op ons Platform of dit te blijven gebruiken nadat 
wijzigingen van kracht zijn gegaan, gaat u akkoord met het herziene Privacybeleid.  
 
VRAGEN EN CONTACT 
 
Als u nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via contact@skillsintelligence.com 
 
Skills Intelligence B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68574207 
 
© 2022 Skills Intelligence B.V., alle rechten voorbehouden. 
 
Laatst bijgewerkt: 01-10-2022 
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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 proberen 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 gaat. Door in te loggen op ons Platform of dit te blijven gebruiken nadat 
wijzigingen van kracht zijn gegaan, gaat u akkoord met het herziene Privacybeleid.  
 
VRAGEN EN CONTACT 
Als u nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via contact@skillsintelligence.com 
 
Skills Intelligence B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68574207 
 
© 2017 Skills Intelligence B.V., alle rechten voorbehouden. 
 
Laatst bijgewerkt: 01-06-2017 
 


