Privacyverklaring
Onderwijs Inkoop Groep – Privacyverklaring
Dit privacybeleid legt uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die door
de Onderwijs Inkoop Groep (OIG) verzameld worden.

1. Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u
gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het
is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Onderwijs Inkoop Groep
De Onderwijs Inkoop Groep is hét inkoopcollectief voor onderwijsinstellingen en
kinderopvang. Al vele jaren realiseren wij aanzienlijke besparingen en zijn wij een
betrouwbare partner van talloze onderwijs- en kinderopvangorganisaties.
De aanpak van de Onderwijs Inkoop Groep kenmerkt zich door doelmatigheid en
eenvoud.
Naast het realiseren van besparingen en het professionaliseren van de inkoop
begeleidt de OIG ook (Europese) aanbestedingen.

3. Doel gegevens
De OIG verwerkt uw persoonsgegevens voor een aantal doelen:
1. Verzenden van nieuwsbrieven
De OIG stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en
emailadres worden verzameld via de website van uw organisatie of na persoonlijk
contact.
2. Het opnemen van contact
Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met de OIG via de website,
telefonisch of bij het aangaan van een samenwerking. Wij vragen u echter alleen
de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden zoals uw
naam, naam van uw werkgever, emailadres en telefoonnummer.

3. Het verrichten van acquisitie

Voor acquisitiedoeleinden verzamelen wij gegevens die wij vinden op de website
van uw werkgever of welke wij verkrijgen via de diverse digitale netwerksites. Wij
verwerken alleen hiervoor relevante gegevens zoals uw naam, naam van uw
werkgever, uw functie, emailadres en telefoonnummer.
4. Analytics
De website van de OIG verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet
gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur
van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel
ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat
verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met (potentiële)
leveranciers.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
De OIG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Uw e-mailadres en naam worden
opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
De e-mail van de OIG wordt gehost bij Mijndomein. Als u contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van
Mijndomein.
De website en back-ups van de website worden gehost bij Fluffymedia. Gegevens
die u achterlaat op de website van de OIG worden op de servers van Fluffymedia
opgeslagen.

5. Bewaren van persoonsgegevens
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de OIG, maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke
regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
De OIG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door de OIG en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onderwijsinkoopgroep.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan
het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek. Vanzelfsprekend slaan wij de kopie van uw paspoort niet in
ons systeem op.
De OIG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Bescherming persoonlijke gegevens
De OIG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@onderwijsinkoopgroep.nl

