
PRIVACY STATEMENT  

Klasseplan respecteert de privacy van alle personen die persoonlijke gegevens aan 
Klasseplan verstrekken of hebben verstrekt, waaronder alle gebruikers van zijn sites 
en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en 
zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en 
zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen. Dankzij deze gegevens zijn 
wij in staat om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren zodat 
wij u op maat gesneden informatie en/of aanbiedingen (onder andere via direct 
marketing) kunnen aanbieden. Door gebruik te maken van (de diensten van) onze 
website, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruiken van uw gegevens door 
ons. 

Voor leerlinggegevens in Klasseplan is de gebruiker zelf verantwoordelijk. Klasseplan 
maakt geen gebruik van deze gegevens anders dan bedoeld ten behoeve van de 
dienstverlening in Klasseplan. 

Klasseplan legt uw gegevens vast in zijn eigen systeem. Uw gegevens kunnen door 
Klasseplan worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en 
diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wil corrigeren of 
opvragen, kunt u contact met ons opnemen via info@klasseplan.nl. 

De leerlinggegevens in Klasseplan worden vastgelegd in het eigen systeem van 
Klasseplan en daarin bewaard. U kunt deze gegevens gebruiken ten behoeve van 
een nieuw gebruik in het schooljaar volgend op het lopende schooljaar indien u 
voldoet aan de voorwaarden. 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag op onze website(s) gebruiken wij 
voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en 
communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een 
website van Basis Consult te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. 
Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van statistische gegevens over 
het bezoek van onze websites. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in 
uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van 
onze website en diensten beperken. 

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet en 
op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruikt. 
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