
   
 

   
 

  

Privacy- en cookieverklaring ProDemos 

 

12 november 2020 

 

ProDemos vindt het belangrijk om zich goed aan wet- en regelgeving over privacy te houden, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).  

 

Dit betekent dat wij: 

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens 
verwerken, namelijk via deze privacyverklaring. 

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn 
voor onze doeleinden. 

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te 
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan de leveranciers die 
persoonsgegevens voor ons verwerken. 

• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van 
jouw (bij ons verwerkte) persoonsgegevens. 

 

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit hoe we met de gegevens omgaan die we nodig hebben om 
deel te nemen aan de Docentenweek Maatschappijleer.  

 

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met 
ProDemos. 

 

Welke gegevens verzamelen we van je en waarom? 

Leuk dat je deelneemt aan de Docentenweek Maatschappijleer. Om je deelname goed te 
laten verlopen verwerken we persoonsgegevens van jou. Dat doen we op basis van deze 
overeenkomst. Hieronder leggen we uit welke gegevens we verwerken en waarom.  

 



   
 

   
 

• We hebben je naam en e-mailadres nodig om je de toegangslink te zenden. Met de 
toegangslink krijg je toegang tot het platform waar je de livestreams kan 
(terug)kijken en kan chatten met sprekers, organisaties en andere deelnemers. We 
gebruiken je e-mailadres ook om je uiterlijk een maand na de Docentenweek een 
evaluatie te sturen. Verder houden we je via de mail op de hoogte van de laatste 
informatie over de Docentenweek Maatschappijleer.  

• Om de juiste ticketprijs te bepalen, vragen we je of je lid bent van de NVLM, of je 
abonnee bent van de M&P en of je student bent.  

• Als je student bent vragen we ook je studentnummer in te vullen om te kijken of je 
recht hebt op het gereduceerde studententarief.  

• We hebben je betalingsgegevens nodig om de betaling te verwerken.  

• Wij willen graag weten wie aan onze Docentenweek Maatschappijleer deelneemt 
zodat we hierop het programma kunnen afstemmen. Daarom willen weten of je een 
(student) docent bent, welke vakken je geeft, aan welke leerjaren en niveaus, op 
welke school je lesgeeft en wat de locatie is van de school.   

• We houden statistieken bij van de livestreams ten behoeve van rapportage en 
facturatie. We houden niet bij welke video’s je terugkijkt.  

• De chathistorie slaan we op, zodat je die zelf kunt teruglezen. Medewerkers van 
ProDemos hebben geen toegang tot de chats en kunnen niet zien welke livestreams 
je bekijkt.  

 

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met 
ProDemos. 

 

Hoe lang we je gegevens bewaren 

Na een maand verwijderen we het evenement en verwijderen we daarmee ook je naam, je 
e-mailadres, welke livestreams je hebt bekeken en de chathistorie. We bewaren je e-
mailadres wel als je hebt aangegeven dat je je aanmeldt voor één van de nieuws- en/of 
lesbrieven, om deze aan je te kunnen sturen. De betalingsgegevens moeten we wettelijk 7 
jaar bewaren.  

 

Verstrekken aan derden 

Wij werken samen met een leverancier die het platform beschikbaar stelt: Invitado. 
ProDemos heeft een verwerkersovereenkomst met deze leverancier. 

De livestreams worden gehost via AWS, YouTube of Vimeo. De opgenomen streams worden 
beschikbaar gesteld via YouTube en Vimeo. De videoverslagen om de livestreams terug te 
kijken worden gehost door externe videodiensten (o.a. Vimeo en YouTube). Deze video’s 
worden geëmbed in het platform. Op de websites van de videodiensten kun je zien hoe zij 
met je gegevens omgaan. 



   
 

   
 

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te 
leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of 
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij 
een vermoeden van een misdrijf).  

 

Cookies 

Het platform maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische 'cookies'. Cookies 
zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website worden opgeslagen op jouw 
computer, tablet of smartphone. De functionele cookies worden gebruikt om je toegang te 
geven tot het platform met de verstrekte inloggegevens. De analytische cookies worden 
gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Het platform 
gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. De leverancier heeft Google Analytics 
cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden 
verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google je volledige IP-adres nooit zal 
verwerken: het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd. Google gebruikt de 
verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden, want wij hebben geen toestemming aan 
Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken.  

 

Beveiliging 

Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds 
aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

 

Functionaris voor gegevensbescherming 

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming. Deze persoon is verantwoordelijk 
voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet 
David Muntslag en is bereikbaar per e-mail (op privacy@prodemos.nl) en per telefoon (via 
070 757 02 00) voor al je vragen en verzoeken over persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let 
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.  

 



   
 

   
 

Jouw rechten 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd 
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
• het laten corrigeren van fouten 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
• intrekken van toestemming 
• een bepaalde verwerking beperken 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen 
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter 
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van 
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je 
daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

 

Klacht indienen 

Als je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je een e-
mail sturen naar info@prodemos.nl. Wij pakken elke klacht op en laten je weten wat we 
ermee doen. 

 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in 
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens 
ProDemos 
Hofweg 1H 
2511 AA Den Haag 
E-mailadres: info@prodemos.nl 
Telefoon: 070 757 02 00 

KvK nummer: 50938053 

 


