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AVG en LerendBrein
AVG verklaring LerendBrein

LerendBrein verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die
LerendBrein heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per
onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet
van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele
informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
LerendBrein begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij
regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.
Met gebruikmaking van het AVG-programma van de Stichting AVG voor
Verenigingen heeft LerendBrein kennis over de materie ontvangen die door
de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te
voldoen. De onderdelen van de zelf verklaring door LerendBrein zijn te vinden
op de volgende pagina('s) van dit document.
Aldus opgemaakt te Nijmegen, d.d. 5-4-2018
LerendBrein
van Cranenborchstraat 8
6525 BN Nijmegen.
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Inhoud van deze verklaring
In het eerste deel van deze verklaring wordt beschreven welke gegevens
LerendBrein van haar cursisten verzamelt, met welk doel dit gebeurt, hoe
deze gegevens beschermd worden en welke rechten cursisten hieraan
kunnen ontlenen.
In het tweede deel wordt beschreven hoe de privacy geregeld is op de online
Community van LerendBrein.
In het derde deel wordt beschreven hoe de privacy geregeld is bij de
distributeurs/uitgevers van de trainingsprogramma's waar cursisten gebruik
van maken.
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Deel 1 LerendBrein en haar cursisten
LerendBrein vraagt bij aanmelding om de volgende gegevens:

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Naam van Instelling,Praktijk of school
Werkadres Straat, nummer, postcode, plaats
Functie
Telefoon
Factuuradres (indien verschillend van bovenstaande gegevens)
Lunchwensen (allergie, vegetarisch)
Mailadres
Registratie nummer BIG register/register paramedici
Hoogst genoten opleiding
Hoe u de cursus heeft gevonden
Uw eigen toegevoegde opmerkingen
Akkoord verklaring met algemene voorwaarden en licentievoorwaarden
LerendBrein en van de distributeurs van de verschillende online
programma's.

Doelbinding
Bovenstaande gegevens zijn nodig voor de facturering en accreditatie
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Vermelding op de website
Na een geslaagde afronding van de cursus biedt LerendBrein u de
mogelijkheid om vindbaar te zijn op onze website (Vind een Coach). U geeft
zelf aan hoe en met welke gegevens u vermeld wilt worden. Vermelding vindt
plaats per cursus en per provincie. U kunt er zelf voor kiezen om in overleg
met LerendBrein onder meerdere provincies vermeld te worden.
Voor dit doel verzamelen we eventueel de volgende gegevens:
Provincie
Naam praktijk of instelling
Uw voor- en achternaam
Titel
Werkadres
Telefoon
Mailadres
Website

Doelbinding
LerendBrein verzamelt bovenstaande gegevens met als doel het
publiek/ouders en andere belangstellenden te informeren over de
aanwezigheid in hun omgeving van een erkende coach. Een ander doel is u
een kans te geven uw praktijk kenbaar te maken aan mogelijke
belangstellenden.
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Gebruikmaking van de nieuwsbrief
Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres.
Grondslag: Gebruikmaking van de nieuwsbrief.
Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Verwerkt door: LerendBrein
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Informatieverstrekking
Verwerkingen: Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie
en/of producten/diensten.
Verwerkt door: LerendBrein
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect
voor de organisatie of haar diensten/producten.

Verwijzing naar Privacy Policy
Wij als organisatie hebben onze Privacy Policy zichtbaar gemaakt op onze
website. On onze cursussen maken we melding van de vindplaats.
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Verwerkersovereenkomst
LerendBrein gebruikt een Online Community dat gehuurd wordt van de IMU
(zie verderop). Cursisten maken na afronding gebruik van online
trainingsprogramma's (zie verderop).

Toegangsbeveiling
Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de
beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Software en antivirussoftware
Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op
computers/servers
met
beveiligingssoftware
waarbij
zowel
de
beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
automatisch updates op te halen en te installeren.

Opslaan alleen binnen de E.U.
De cursisten van LerendBrein werken met digitale trainingsprogramma's.
Voor de programma's MyBrainSolutions en Jungle Memory geldt dat zij data
bewaren op servers buiten de EU. Met beide partijen gaan cursisten zelf
verwerkersovereenkomsten aan. Hierin is vastgelegd hoe zij met de data
omgaan. LerendBrein heeft daarnaast aanvullende adviezen voor de coaches
opgesteld per trainingsprogramma (zie verderop).
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Data back-up
LerendBrein maakt gebruik van een dubbele data back-up.

Geautoriseerde medewerkers
LerendBrein werkt samen met 1 freelance docent. Deze heeft inzage in de
aanmeldgegevens van cursisten. Met hem is een overeenkomst getekend
waarin ook de privacy borging is opgenomen.

Vernietiging
Cursisten kunnen aangeven wanneer ze van de site verwijderd willen worden,
hun overeenkomsten met LerendBrein en haar produkten willen beëindigen.
Gegevens zullen dan uit de papieren en digitale documenten worden
verwijderd.
Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze
persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke)
bewaarplicht van 7 jaar.
De financiële administratie wordt regelmatig gescreend op de
bewaartermijn. Nota's, boekhoudkundige files die buiten de bewaartermijn
vallen worden vernietigd door een erkend vernietigingsbedrijf in ons bijzijn.
Na afloop ontvangen wij een certificaat. Wij als organisatie verklaren dat wij
alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
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Direct mailing naar minderjarigen
LerendBrein doet
minderjarigen

niet

aan

digitale

direct

marketing

gericht

aan

Papieren documenten en beveiliging
LerendBrein bewaart alle papieren met persoonsgegevens in een afsluitbare
ruimte. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie daarvoor
toestemming hebben, mogen in die kast komen.

Datalekken
Losse USB's uit voorgaande jare (pre-AVG tijdperk) zijn gecontroleerd op
aanwezigheid van data. Relevante data is overgezet naar een beveiligde
externe harde schijf, de USB 's zijn opgeschoond en vernietigd. Binnen onze
organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend
hoe dit af te handelen en te documenteren.
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Deel 2 LerendBrein Online Community

Onderstaand volgen enkele -voor deze AVG verklaring- relevante bepalingen
uit de Gebruikersovereenkomst van de Online Community.
5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de
licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in
licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van LERENDBREIN
verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging
of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige
(computer)apparatuur.
5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende
verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a)
openstaande betalingen;
(b)
intellectuele eigendomsrechten;
(c)
aansprakelijkheid.
Artikel 6 – Rechten en plichten LERENDBREIN
6.1 LERENDBREIN spant zich in om de LERENDBREIN Community continu ter
beschikking te stellen maar garandeert niet dat de LERENDBREIN
Community te allen tijde beschikbaar zijn.
6.2 LERENDBREIN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in
de LERENDBREIN Community. LERENDBREIN zal zich inspannen om
wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de LERENDBREIN
Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te
melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
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6.4 LERENDBREIN verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin
Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de
Diensten van LERENDBREIN. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs
te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat
tijdens het registratieproces is verstrekt.
6.5 LERENDBREIN spant zich in om de eigenaar van de software die gebruikt
wordt voor de Diensten onder het gebruik van deze Overeenkomst valt
backups te laten maken van gegevens die gebruikt worden binnen de
Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze
gegevens niet. En kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet
(optimaal) functioneren van deze software. Licentienemer zal dan ook geen
aanspraken maken op vergoeding, terugbetaling indien er sprake is van het
niet (optimaal) functioneren van deze software.
7.2 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste,
actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer
worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient
wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van
LERENDBREIN door te geven.
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7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de
Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door
LERENDBREIN mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het
bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten: (a) geen
gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele
eigendomsrechten van derden; (b) geen producten of diensten aanbieden die
gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk
maken op rechten van derden; (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn
met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d) niet
opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden
die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of
gegevens van derden; (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot
computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is
(‘hacken’); (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere
gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of
gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van
de desbetreffende derde; (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de
Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel
dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan
worden toegebracht; (h) zich te onthouden van het op enigerlei wijze ter
beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten
aan derden
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Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van LERENDBREIN die worden gegeven in verband met
het gebruik van haar Diensten opvolgen; (j) geen berichten te plaatsen
plaatsen die kwetsend, dreigend, haatdragend, grof, racistisch, obsceen of
seksueel getint zijn, of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse wet
(verheldering punt c); (k) klachten over de Diensten of LERENDBREIN niet in
de algemene groepsruimte van de LERENDBREIN Community plaatsen, maar
deze rechtstreeks te richten aan LERENDBREIN middels de Helpdesk functie
in de LERENDBREIN Community, dan wel door het rechtstreeks mailen naar
info@lerendbrein.nl. Zulks om de algehele sfeer in de LERENDBREIN
Community positief en constructief te houden; (l) LerendBrein spant zich in
doen alle ongebruikelijke en laakbare berichten uit de Ledensite te weren.
Echter het is voor LerendBrein niet altijd mogelijk om alle berichten te
bekijken. LerendBrein is niet aansprakelijk voor eventuele (im-)materiële
schade die aan LERENDBREIN Community gebruikers wordt toegebracht
voorvloeiend uit ongebruikelijke en laakbare berichten van andere
LERENDBREIN Community gebruikers. (m) Het direct promoten van artikelen
of diensten door leden wordt gezien als adverteren. Adverteren zonder
toestemming van LERENDBREIN is niet toegestaan. Indien een Licentienemer
herhaaldelijk zonder toestemming adverteert kan dit leiden tot intrekking
van de licentie (voor gebruik van ALLE Diensten). Adverteren kan uitsluitende
plaatsvinden na toestemming van LERENDBREIN, dan wel door
gebruikmaking van de betaalde advertentiemogelijkheden die de
LERENDBREIN Community biedt. (n) LERENDBREIN houdt zich het recht voor
om welke reden dan ook berichten en discussies te wijzigingen, te
verplaatsen, te sluiten of te verwijderen. (o) Licentiehouder staat toe dat door
hem opgegeven informatie in de database wordt opgeslagen. Deze
informatie wordt nooit zonder toestemming van Licentiehouder aan derden
doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt.
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7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de
Overeenkomst behoudt LERENDBREIN zich het recht voor haar
verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen
in strijd met artikel 7.5, zonder dat LERENDBREIN tot enige schadevergoeding
is gehouden.
11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de
Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat LERENDBREIN
ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software,
kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe
aan LERENDBREIN.
11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken,
handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of
industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte
daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen,
te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van
de diensten en producten van de LERENDBREIN Community, een nietoverdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze
intellectuele eigendomsrechten.
12.1 LERENDBREIN is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte
schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen
gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of nietgebruiken van de LERENDBREIN Community.
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12.2 De aansprakelijkheid van LERENDBREIN jegens Licentienemer, uit
welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de
Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3)
maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
12.3 Licentienemer zal LERENDBREIN en door haar ingeschakelde derden
vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid,
schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het
gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.
12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te
beschouwen als fatale termijn. LERENDBREIN is niet aansprakelijk indien
opgegeven termijnen worden overschreden
12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor
zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
LERENDBREIN (hoogste leidinggevend personeel).
13.1 LERENDBREIN is niet gehouden tot het nakomen van een of meer
verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede verstaan: a) een tekortkoming van externe
hosting providers en toeleveranciers van LERENDBREIN b) onderbrekingen of
storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen c)
belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en
software of de door deze gebruikte technische infrastructuur d)
werkstakingen e) brand f) ongeval of ziekte van personeel g) Denial of
Services (DoS) aanvallen h) door LERENDBREIN onvoorziene problemen en
elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van LERENDBREIN
afhankelijk is
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13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft
geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door
schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat
LERENDBREIN tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
13.3 Indien LERENDBREIN door beperkingen of belemmeringen of andere
vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De
Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten
of rente.
14.1 Alle door LERENDBREIN gegeven adviezen, gedeelde kennis en door
LERENDBREIN verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de
eigenschappen van door LERENDBREIN te leveren diensten zijn geheel
vrijblijvend en worden door LERENDBREIN verstrekt bij wijze van niet
bindende informatie. LERENDBREIN verleent daarbij geen enkele garantie.
14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde
dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door
LERENDBREIN is LERENDBREIN niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart
LERENDBREIN tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld van LERENDBREIN.
15.1 Zonder toestemming van LERENDBREIN is het Licentienemer verboden
de door LERENDBREIN verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n
aan derden over te dragen.
16.1 LERENDBREIN respecteert de privacy van Licentienemer. LERENDBREIN
zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming
met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de
website van LERENDBREIN is in te zien. Licentienemer stemt in met deze
verwerking van zijn persoonsgegevens.
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Deel 3 Privacy Online Trainingen

LerendBrein heeft voor haar cursisten de -voor deze AVG verklaring relevante
onderdelen van- privacy verklaringen op een rij gezet. Per
trainingsprogramma wordt eerst de privacy verklaring gegeven, gevolgd
door aanvullende opmerkingen en adviezen naar de coaches.
Aan de orde komen achtereenvolgend:
Jungle Memory
S.M.A.R.T.
Acoustic Pioneer
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Privacybeleid Jungle Memory
https://junglememory.com/Terms...
DISCLAIMER
De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions
van Memosyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke
Terms & Conditions te vergemakkelijken. Deze vertaling kan fouten bevatten
en derhalve raden wij u aan om ook de oorspronkelijke Engelse tekst goed
door te lezen, ondanks alle zorg die is besteed aan de huidige vertaling. Bij
onduidelijkheid in deze vertaling geldt dat de oorspronkelijke Engelse tekst
leidend
en
bindend is. LerendBrein
aanvaardt
geen
enkele
verantwoordelijkheid voor misverstanden, schade of anderszins die zou
kunnen voorvloeien uit deze vertaling.

Ouderlijk Toezicht
We stellen belang in de privacy en veiligheid van onze gebruikers, in het
bijzonder die van kinderen. Ouders die hun kinderen gebruik willen laten
maken van de Website/Services dienen hun kinderen hierin te begeleiden.
Wees altijd zeer terughoudend met het geven persoonlijke informatie via een
van de kanalen die de Website/Services bieden.
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Privacy beleid
We zijn gehouden aan het verantwoordelijk beheren van alle data en we
onderschrijven de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk hierin. We zijn
gehouden aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en informatie
van u. Bij het inschrijven op de website wordt er basale informatie van u
gevraagd. U kunt ook zelf er voor kiezen om niet namen te vermelden maar
zelfgekozen alias-namen. De door u verstrekte informatie zal niet worden
doorgegeven of worden doorverkocht aan derden. Contact informatie
(mailadres) wordt uitsluitend gebruikt voor het op de hoogte houden van
onze gebruikers van eventuele veranderingen of updates in de
website/services.
We gebruiken cookies om te kunnen volgen van welke gedeelten van
de Website/Services u gebruik maakt zodat wij hier van leren en de
Website/Services kunnen verbeteren. De cookies kunnen gebruikt worden om
u te kunnen identificeren. In uw browser kunt het gebruik van deze cookies
blokkeren als u niet wenst dat wij toegang hebben tot uw bezoekgedrag aan
onze Website/Services
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Gebruikersaccount, wachtwoord en veiligheid
Indien een bepaalde service op onze website vereist dat u een account opent
dan wordt u gevraagd een registratie proces te doorlopen waarbij informatie
van u gevraagd wordt en u een gebruikersnaam en wachtwoord dient aan te
maken om de Service te kunnen gebruiken. U bent verantwoordelijk voor een
veilig beheer van de gebruikersnaam en wachtwoord en tevens bent u
verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U
stemt er mee in dat bij ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en
wachtwoord of elke andere vorm van schending van uw privacy u ons
terstond in zult lichten. Onder geen voorwaarde kan de Website/Services
verantwoordelijk worden gehouden voor schade, noch direct noch indirect,
die ontstaat door het openbaar maken van uw gebruikersnaam of
wachtwoord. Het is u tevens niet toegestaan de account van iemand anders
te gebruiken zonder vooraf hier nadrukkelijk toestemming van deze
gebruiker te hebben gekregen.

Toegestaan Gebruik
U onderkent dat alle informatie, tekst, grafieken, tabellen, logo’s, foto’s,
beeldmateriaal, geluid, bewegend materiaal, illustraties en andere
materialen (de Inhoud), die publiekelijk of privé verzonden wordt onder de
verantwoordelijkheid valt van diegene die de Inhoud heeft verstuurd. Wij
kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige (in-) directe
schade voortvloeiend uit gebruik van of verlies van Inhoud via een van de
Services.
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Beëindiging
We houden het recht voor om u zonder verdere verwittiging de toegang tot
de Website/Services te weigeren, bijvoorbeeld in het geval van het niet
naleven van deze voorwaarden. We houden ook het recht voor om de
Website/Services te staken zonder aankondiging vooraf en zonder dat u of
een derde partij ons hier aansprakelijk voor kunt stellen.

Links naar andere websites
De Website/Services kunnen links naar andere websites bevatten. Een
dergelijk link houdt niet in dat wij de inhoud van die site goedkeuren. Wij
kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de
bereikbaarheid of de inhoud van die websites.

Internationaal gebruik
U stemt in met alle van toepassing zijnde wetgeving inzake de verspreiding
van technische data vanuit het Verenigd Koninkrijk of het land waarin u zich
bevindt. U stemt in met alle lokale wetgeving inzake het gebruik van het
Internet.
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Intellectueel eigendom
De website en de Inhoud (inclusief en zonder enig voorbehoudhet ontwerp,
teksten, grafieken, alle software en broncodes verbonden aan de
Website/Services) zijn beschermd door copyright, trademark en patenten en
andere wetgeving ter bescherming van intellectueel eigendom. Indien u
gebruik maakt van de Website/Services dan stemt in dit uitsluitend voor
persoonlijk en niet voor commercieel gebruik te doen (een uitzondering
hierop vormen de door LerendBrein opgeleide Coaches overigens; maar je
leest het goed: coaches die zonder opleiding van LerendBrein zich toegang tot
de trainingen verwerven, met als doel deze trainingen in te zetten in hun
praktijk of instelling overtreden daarmee deze bepaling en riskeren
vervolging door Jungle Memory). Niets van de Inhoud mag gekopieerd,
gedownload, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder van tevoren de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar hiertoe te hebben
verkregen, tenzij het uitsluitend om persoonlijk, niet commercieel gebruik
gaat.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid
Het gebruik van de Website is op eigen verantwoordelijkheid. De
Website/Services worden geleverd zoals ze zijn en zoals ze beschikbaar zijn
zonder verdere goedkeuring en/of waarschuwing ten aanzien van de kwaliteit
voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.
De Website/Services kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade of verlies (inclusief en zonder beperking verlies van werk,
klandizie, data, kansen en winsten) die voortkomen uit het gebruik van de
Website/Services.
De website geeft geen garantie dat de Website/Services aan uw vereisten
voldoen, dat de Inhoud volledig juist is en betrouwbaar, dat de
Website/Services altijd en probleemloos verloopt.
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Aanvullingen en Aanbevelingen LerendBrein
Bij het invoeren van informatie over cliënten (naam, geboortedatum) raadt
LerendBrein coaches aan om gebruik te maken van fakenamen of
gecodeerde namen. Bij het invullen van de geboortedatum adviseren zelf een
formule te kiezen die de privacy waarborgt. Zo zou u standaard 3 of 7 dagen
bij de originele geboortedatum kunnen toevoegen. Hiermee borgt u de
privacy en tegelijkertijd blijft het mogelijk om database vergelijkingen (met
leeftijdsgenoten) te blijven doen. De privacy verklaring van Jungle Memory
maakt geen melding van back-ups en bewaartermijnen van de data. In een
persoonlijk onderhoud is medegedeeld dat er een back-up systeem is en uit
een eerdere fall-out van de site is gebleken dat deze goed werkte. De data
blijft in principe beschikbaar gedurende de gehele periode van bestaan van
Jungle Memory. Toch raadt LerendBrein aan om van de data van uw cliënten
een kopie te maken, bijvoorbeeld door schermafbeeldingen en deze data
conform de AVG-wetgeving te beheren. Dit laatste geldt ook voor het geval u
niet langer ingeschreven wilt zijn als Jungle Memory coach: draag zelf zorg
voor het maken van een kopie van de data van uw cliënten.
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Privacybeleid S.M.A.R.T.
https://raiseyouriq.nl/privacy
Disclaim er bij de vertaling:
Deze Nederlandstalige tekst is een vertaling van de oorspronkelijke ‘Terms
and Conditions’ tekst van RaiseYourIQ en is bedoeld als ondersteuning bij het
kunnen lezen van de Engelstalige versie. De vertalers zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele omissies in deze vertaling. De lezer kan
uitsluitend rechten ontlenen aan de oorspronkelijke Engelstalige tekst die te
vinden is onder: https://raiseyouriq.com/privacy
Wij bij Relational Frame Training Ltd respecteren uw recht op privacy en
voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de General Data Protection
Regulations (GDPR;EU;2018). Door het bezoeken van deze site en het
aanmelden als klant, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacy
Statement.
Wij bewaren in ons bestand zowel niet-persoonlijke gegevens (voor alle
bezoekers van de site, met inbegrip van niet-klanten) en persoonlijke
gegevens (voor klanten van de producten die worden aangeboden op deze
site).
Niet-persoonlijke gegevens bestaand uit statistische en andere informatie van
de gebruiker bij het gebruik van de site worden verzameld. Ook wordt dit
gedaan bij toevallige bezoekers van de site (dat wil zeggen, welke pagina's ze
hebben bekeken op onze site), en de soorten browsers gebruikt door
bezoekers van de site. Deze niet-persoonlijke gegevens kunnen niet worden
gebruikt om te identificeren of contact met u en zal onder strikte
voorwaarden van geheimhouding worden opgeslagen.
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Persoonlijke gegevens worden verzameld van klanten wanneer ze zich
aanmelden om een van onze producten te kopen. Dit is essentieel, omdat we
zowel contactgegevens en betaalgegevens van klanten nodig hebben. Maar
we gebruiken ook basisinformatie over de leerbehoeften van onze klanten,
zodat we onze producten aan de behoefte van de klant kunnen aanpassen.
Zo bewaren we de volgende gegevens op de site van onze klanten: naam,
adres, e-mailadres, de gebruiker IP-adressen in omstandigheden waar ze niet
zijn gewist, geknipt of geanonimiseerd, telefoonnummer, facturatie en credit
card informatie. We vragen ook naar uw leeftijd zodat uw prestaties met
leeftijdsgenoten vergeleken kan worden en we een zo goed mogelijke
inschattting van uw verbeteringen in het IQ kunnen bepalen. In verband met
de bescherming van uw privacy staat het u vrij om uw leeftijd iets aan te
passen, doe dit echter nooit met meer dan een maand verschil in verband
met een juiste vergelijking van uw scores. We bewaren ook geanonimiseerde
informatie over de prestaties en verbeteringen in de cognitieve vermogen als
gevolg van het gebruik van onze online producten van klanten. Deze
informatie kan ook worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar op
geen enkel moment zullen de gegevens worden geïdentificeerd als behorend
tot een bepaalde persoon en alle gegevens zullen volledig worden
geanonimiseerd . U heeft volgens de GPDR 2018 het recht om toestemming
hiervoor te weigeren, of via een dashboard later alsnog uw keuze bij te
stellen.
Alle gegevens worden op beveiligde servers bewaard. Op dit moment
gebruiken we DigitalOcean server in de USA. Dit bedrijf volgt de GPDR 2018
richtlijnen
en
hun
beleid
kan
teruggevonden
worden
via: https://www.digitalocean.com/security/gdpr/ . De aard van het internet is
zodanig dat we de veiligheid van informatie die u ons stuurt via het internet
niet kunnen garanderen of waarborgen. Geen enkele gegevensoverdracht via
het internet is 100% veilig. Echter, wij zullen alle redelijke maatregelen nemen
(met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen) om
uw persoonlijke gegevens te beschermen.
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U kunt ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke
gegevens, en in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van de
GPDR 2018 zullen wij uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig
bijwerken. Om erachter te komen welke persoonlijke gegevens wij over u
bewaren of welke persoonlijke gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd
worden uit onze database kunt u contact met ons opnemen:
info@raiseyouriq.com.
Delen van inform atie m et derden.
We kunnen niet-persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, indien deze
informatie wordt gecombineerd met vergelijkbare informatie van andere
gebruikers die van onze website gebruik maken. Zo kunnen we derden
geanonimiseerd informeren over het aantal unieke gebruikers dat onze site
bezoekt, demografische gegevens van onze gemeenschap van gebruikers van
de site, of de activiteiten waaraan de bezoekers van onze site deelnemen op
onze site. De derden aan wie wij deze informatie kunnen voorzien kunnen
omvatten: potentiële of daadwerkelijke adverteerders, aanbieders van
reclame-diensten (inclusief website tracking diensten), commerciële partners,
sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere vergelijkbare partijen. Wij
zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u
toestemming hebt gegeven om deze openbaarmaking of tenzij de derde is
vereist om uw bestelling te vervullen, zoals een aankoop van het product (in
dergelijke omstandigheden, is de derde die verplicht door soortgelijke eisen
inzake gegevensbescherming) . In deze gevallen zullen we alleen openbaar
maken die persoonsgegevens die absoluut vereist zijn (bijvoorbeeld, contacten betalingsgegevens) om voor een derde (bijvoorbeeld, een on-line betaling
bedrijf of creditcardmaatschappij) voor het uitvoeren van de door u
gevraagde dienst (bv , de aanschaf van een product).
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Natuurlijk kunnen we worden verplicht om persoonlijke informatie aan
overheden openbaar te maken om te voldoen aan een van toepassing zijnde
wet, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel, een rechtbank of reglementaire
bevel of andere wettelijke verplichting.
Minim um leeftijd
Volgens de GPDR 2018 wet is het kind jonger dan 13 jaar niet toegestaan om
een online account aan te maken en te beheren. Bij aanmelding dient u te
verklaren dat u ouder bent dan 13 jaar. Bent u jonger dan 13 jaar dan dient
er een wettelijke partij (ouder, voogd) het account aan te maken en te
beheren.
Bewaarterm ijn
Uw account blijft open voor de minimale duur van 6 maanden. Daarna blijft
uw account toegankelijk en kunt u alle assessment en trainingsdata nog in
zien. Gebruikt u uw account langer dan twee jaar niet dan ontvangt u een email waarin we u er op wijzen dat we uw account zullen verwijderen. U heeft
dan de kans op opnieuw in te loggen en uw account weer te activeren. Doet u
dit niet binnen 4 weken dan zal uw account verwijderd worden. Deze actie is
onomkeerbaar.
Verkoop van bedrijf
Wij behouden ons het recht voor om informatie (met inbegrip van uw
persoonsgegevens) over te dragen aan een derde partij in het geval van een
verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of nagenoeg alle van
de activa van ons bedrijf, mits de derde partij zich verplicht zich te houden
aan de voorwaarden van de huidige website Privacy Verklaring en op
voorwaarde dat de derde alleen gebruik van uw persoonsgegevens maakt
voor de doeleinden, waarvoor u deze hebt verstrekt aan ons. U zult in het
geval van een dergelijke overdracht in kennis worden gesteld en u krijgt een
kans om voor opt-out te kiezen.
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Wijzigingen in de Website Privacybeleid
Eventuele wijzigingen in deze Website Privacy Statement zal worden
geplaatst op deze site, zodat u altijd op de hoogte kunt blijven over welke
informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke
omstandigheden, eventueel, we deze delen. Indien wij op enig moment
besluiten om persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die duidelijk
verschilt van die vermeld in deze Website Privacy Statement, of anderszins
openbaar gemaakt, op het moment dat het werd verzameld, zullen wij u op
de hoogte brengen via e-mail, en kunt u een keuze maken wij al dan niet uw
gegevens op de nieuwe manier mogen gebruiken.
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Aanvullingen en Aanbevelingen LerendBrein
Bij het invoeren van informatie over cliënten (naam, geboortedatum) raadt
LerendBrein coaches aan om gebruik te maken van fakenamen of
gecodeerde namen. Bij het invullen van de geboortedatum adviseren zelf een
formule te kiezen die de privacy waarborgt. Zo zou u standaard 3 of 7 dagen
bij de originele geboortedatum kunnen toevoegen. Hiermee borgt u de
privacy en tegelijkertijd blijft het mogelijk om database vergelijkingen (met
leeftijdsgenoten) te blijven doen. Bij het opstellen van dit document speelde
nog het volgende: O ptioneel worden klanten gevraagd om informatie te
verstrekken over leerproblemen, hun IQ en familiegeschiedenissen van leren
of gerelateerde problemen. Het kan zijn dat deze opties inmiddels – op
verzoek van LerendBrein- zijn verwijderd.
Mochten deze opties echter nog wel actief zijn dan adviseert LerendBrein om
de bijbehorende velden NIET in te vullen. De privacy verklaring van S.M.A.R.T.
maakt melding van back-ups en bewaartermijnen van de data. Toch raadt
LerendBrein aan om van de data van uw cliënten een kopie te maken,
bijvoorbeeld door schermafbeeldingen en deze data conform de AVGwetgeving te beheren. Dit laatste geldt ook voor het geval u niet langer
ingeschreven wilt zijn als S.M.A.R.T. coach: draag zelf zorg voor het maken
van een kopie van de data van uw cliënten.
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Privacybeleid Acoustic Pioneer
PAGE

http://acousticpioneer.com/terms.html

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
Disclaim er bij de vertaling:
Deze Nederlandstalige tekst is een vertaling van de oorspronkelijke ‘Terms
and Conditions’ tekst van Acoustic Pioneer en is bedoeld als ondersteuning
bij het kunnen lezen van de Engelstalige versie. De vertalers zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele omissies in deze vertaling. De lezer kan
uitsluitend rechten ontlenen aan de oorspronkelijke Engelstalige tekst die te
vinden is onder: http://acousticpioneer.com/terms.html
Door het aanmaken van een account op de site van Acoustic Pioneer, het
bezoeken van die site of het gebruik van onze producten stemt u in met
onderstaande Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. Deze
kunnen op elk moment, zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. De
laatste versie van de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden zullen
op deze website beschikbaar zijn.
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Definities
Met ‘Software’ wordt de website ( www.acousticpioneer.com en
eventueel
hiervan
afgeleide
sites,
bijvoorbeeld
www.acousticpioneer.nl) , de website inhoud (inclusief de test en de
trainingen) en de iOS toepassingen (inclusief de test en de trainingen),
bedoeld.
We zullen nooit uw persoonlijke gegevens delen met een derde partij
zonder uw schriftelijke toestemming
Uw gegevens worden beveiligd bewaard in onze database en uw
wachtwoorden worden middels encryptie bewaard. Wij hebben geen
toegang tot deze wachtwoorden.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke wachtwoord
nooit met een ander persoon of een partij te delen.
Gegevens voortkomend uit uw gebruik of het gebruik door de patiënt
van onze software worden in geanonimiseerd vorm en op
groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een persoon) gebruikt voor
statistische doeleinden en eventueel daaruit voortvloeiende
presentaties van deze geanonimiseerde gegevens.
We kunnen, van tijd tot tijd, een e-mail sturen met informatie die
betrekking heeft op onze site en producten.
sluit alle verklaringen en garanties met betrekking tot deze website en
de inhoud ervan uit. Dit geldt ook het gebruik van materiaal of teksten
van deze website zoals door partners of andere derden, ook met
betrekking tot eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze
website en / of literatuur van het bedrijf.
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sluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in
verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder
beperking, directe schade, verlies van omzet of winst (of het verlies
van deze winst voorzienbaar was, ontstond in de normale gang van
zaken of als u dit bedrijf van de mogelijkheid van dergelijke potentiële
verlies hebben geadviseerd), schade veroorzaakt op uw computer,
computer software, systemen en programma's en de gegevens
daarop of enige andere directe of indirecte en incidentele schade.
Acoustic Pioneer sluit niet de aansprakelijkheid uit voor overlijden of
persoonlijk letsel veroorzaakt door haar eigen nalatigheid.
Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden alleen voor zover
toegestaan door de wet. Geen van uw wettelijke rechten als
consument worden beïnvloed.

Geen Garantie DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" (IN DE HUIDIGE
STAAT), ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN JUIST GEBRUIK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE
AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM,
SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN,
VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK
OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.
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Uitsluitend voor Professioneel Gebruik
Bij gebruikmaking van een Acoustic Pioneer Account gaat u akkoord met een
controle op uw professionele achtergrond die gerelateerd moet zijn aan het
veld van de Auditieve Verwerking (audioloog, spraak-taal patholoog,
logopedist, (school-)psycholoog, orthopedagoog, of vergelijkbaar). U verklaart
tevens dat u de software uitsluitend in professionele zin gebruikt. De
software is NIET bedoeld voor gebruik door het algemene publiek zelf of
ouders van kinderen met een vermoeden op een probleem in de Auditieve
Verwerking.
Privacy Beleid
Vertrouwelijkheid
Cliënt- en/of patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet
doorgespeeld worden naar een derde partij, anders dan (de sitebouwers en
distributeurs/agenten) bedoeld in de zin van bijzondere omstandigheden die
ons de wettelijke verplichting opleggen de gegevens over te dragen tot de
daartoe bevoegde instanties. Cliënten of patiënten kunnen te allen tijden hun
gegevens bij ons opvragen, mits dit verzoek ons tijdig en duidelijk bereikt.
Aangeraden wordt om elke vorm van communicatie met ons goed te
bewaren. Indien van toepassing zullen we cliënten of patiënten voorzien van
informatie, handouts, dit in het kader van een overeenkomst ten faveure van
beide partijen.
We zullen uw mailgegevens niet verkopen, doorgeven of uw persoonlijke
gegevens verstrekken aan een derde partij die deze gegevens zou kunnen
aanwenden voor ongewenst mailverkeer. De enige mail die u van ons zult
ontvangen heeft betrekking tot de levering van onze producten en diensten.
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DISCLAIMER
Uitsluitingen en beperkingen
De informatie op deze website wordt in de huidige staat geleverd. Ons
bedrijf, voor zover toegestaan door de wet, : (zoals vertaald met Google
Translate)
Links van deze website Wij zijn niet verantwoordelijk voor herziening van
de inhoud van websites van andere partijen die gekoppeld zijn aan deze
website. Meningen of materiaal dat op dergelijke websites verschijnt, zijn niet
noodzakelijkerwijs gedeeld of onderschreven door ons en wij kunnen niet als
de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal worden beschouwd. Houd er
rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacy regels of
inhoud van deze sites. Wij moedigen onze gebruikers aan bewust te zijn
wanneer zij onze site verlaten, de privacy verklaringen van deze sites te lezen.
U dient de veiligheid en betrouwbaarheid te controleren van elke andere site
die verwijst naar onze site of toegankelijk is via deze site zelf, vóórdat u uw
persoonlijke gegevens daar achterlaat. Acoustic Pioneer zal geen
verantwoordelijkheid accepteren voor verlies of schade op welke wijze dan
ook, ongeacht de oorzaak, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van
persoonlijke informatie.
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Aanvullingen en Aanbevelingen LerendBrein
Bij het invoeren van informatie over cliënten (naam, geboortedatum) raadt
LerendBrein coaches aan om gebruik te maken van fakenamen of
gecodeerde namen. Bij het invullen van de geboortedatum adviseren zelf een
formule te kiezen die de privacy waarborgt. Zo zou u standaard 3 of 7 dagen
bij de originele geboortedatum kunnen toevoegen. Hiermee borgt u de
privacy en tegelijkertijd blijft het mogelijk om database vergelijkingen (met
leeftijdsgenoten) te blijven doen. Het invoeren van cliënt informatie speelt
zowel bij invoeren via de website, de Feather Squadron iPad app als de apps
voor training van de AppStore of de Google store. De privacy verklaring van
Acoustic Pioneer maakt geen melding van back-ups en bewaartermijnen van
de data. In een persoonlijk onderhoud is medegedeeld dat er een back-up
systeem is. De data blijft in principe beschikbaar gedurende de gehele
periode van bestaan van Acoustic Pioneer. Toch raadt LerendBrein aan om
van de data van uw cliënten een kopie te maken, bijvoorbeeld door
schermafbeeldingen en deze data conform de AVG-wetgeving te beheren. Dit
laatste geldt ook voor het geval u niet langer ingeschreven wilt zijn als
Acoustic Pioneer coach: draag zelf zorg voor het maken van een kopie van de
data van uw cliënten.
LerendBrein heeft zich tot het uiterste ingespannen om cursisten en
gebruikers van onze site zo goed mogelijk te informeren over hoe zij tracht te
voldoen aan de eisen de de AVG wet stelt aan ons bedrijf. Situaties rondom
veiligheid en privacy kunnen veranderen. Controleer dan ook regelmatig onze
site op updates van deze privacy verklaring.
Aldus opgemaakt 05-05-2018 te Nijmegen
LerendBrein
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