Privacyverklaring auteurs/freelancers Uitgeversgroep
(versie mei 2018)

De Uitgeversgroep is een contentleverancier van modulair studiemateriaal voor onderwijs, begeleiding en
toetsing. Wij geloven in het boek als leidraad voor goed onderwijs. Het geeft structuur, rust en houvast aan
leerlingen en docenten. Daarnaast zien wij de kracht van papier én digitaal onderwijsmateriaal, waarin
praktijk en theorie nauw met elkaar samengaan.

Wij (de rechtspersonen De Educatieve Uitgeversgroep B.V., Uitgeverij De Toerist/De Dienst B.V. en Digiplein
B.V., hierna te noemen Uitgeversgroep) respecteren de privacy van alle personen die persoonlijke gegevens
aan ons verstrekken of hebben verstrekt. De Uitgeversgroep verwerkt uw gegevens voor het nakomen van de
overeenkomst en het aanleveren van de uitbetaalde bedragen (indien u geen ondernemer bent) aan de
belastingdienst. Wij zullen deze persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Wij
houden ons hierbij aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Uitgeversgroep is
verantwoordelijke in de zin van de AVG en is gevestigd aan het Sterrenbeeld 13, 5215 MK te ’s-Hertogenbosch.
Kamer van Koophandel: 17208289, BTW-nummer NL8039.94.631.B.01.

De Uitgeversgroep verwerkt mogelijk de volgende gegevens:










Contactgegevens zoals (voor)naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres en
telefoonnummer
Kopie identiteitsbewijs, BSN-nummer, IBAN-nummer, geboortedatum
KvK-nummer
Uitgeversovereenkomst en/of addendum
Voortgangsgesprekken, e-mails
Honorarium op basis van opdrachten c.q. verkopen
School of instelling
Functiegegevens, vakgebieden en opgegeven interesses
Social Media adressen

De Uitgeversgroep gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:





Het uitvoeren van de overeenkomst
Uitvoeren van de wettelijke verplichting
Administratieve verwerking
Aanleggen en bijhouden van een auteursdossier

Veiligheidsmaatregelingen en subverwerkers:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden door de
Uitgeversgroep verwerkt binnen de EER.

Recht op inzage en correctie:
Auteurs hebben het recht om inzage te vragen in hun auteursdossier. Dit kan middels een schriftelijk verzoek
bij Kim de Bakker - Teketay. Binnen 4 weken wordt de gevraagde informatie beschikbaar gesteld. Daarnaast
kunnen zij om een correctie vragen als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake
doen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit recht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele
indrukken, meningen en conclusies waarmee een auteur het niet eens is. Een auteur mag wel een schriftelijke
mening toevoegen aan het auteursdossier.
Na beëindiging van de samenwerking waarbij de auteur c.q. ontwikkelaar schriftelijk heeft aangegeven de
samenwerking te willen beëindigen, wordt het dossier nog 2 jaar bewaard. Op deze bewaartermijn zijn de
gegevens waarop een fiscale bewaarplicht geldt uitgezonderd. Dit zijn bijvoorbeeld een kopie van het
identiteitsbewijs, de loonbelastingverklaring, informatie over afspraken en honorarium. Deze worden tot 7 jaar
na beëindiging van de overeenkomst bewaard.

Social Media:
De Uitgeversgroep is niet verantwoordelijk voor de omgang van persoonsgegevens door deelnemers aan zijn
social media kanalen.

Updates privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Als het privacyreglement wordt
gewijzigd wordt dit met de auteurs gecommuniceerd.

Vragen en/of opmerkingen:
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: De Educatieve Uitgeversgroep B.V., Kim de Bakker – Teketay,
Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK te ’s-Hertogenbosch. Telefonisch bereikbaar via 073-6130309 of mailen naar
privacy@uitgeversgroep.nl.

