Privacyverklaring Schoolery
Inleiding
Welkom bij Schoolery.
Schoolery is gevestigd te Amsterdam (1013 MS) aan de Houtmankade 69-2 en
geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer 70807833.
Schoolery is een (online) platform dat ziet op dienstverlening binnen de onderwijssector.
Schoolery houdt zich hoofdzakelijk bezig met het samenbrengen van vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt binnen het onderwijs. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen in
onze database zoeken naar kandidaten voor openstaande vacatures. Kandidaten kunnen
via de database solliciteren op openstaande vacatures.
Kandidaten kunnen gebruik maken van een online persoonlijkheidstest. Door middel van
een unieke vragenlijst brengt Schoolery op die manier de zogenaamde “soft skills” van
de kandidaat in kaart. De kandidaat wordt vervolgens ingedeeld in een
persoonlijkheidscategorie.
Naast matching en filtering biedt Schoolery coachingtrajecten aan voor (startende)
leerkrachten en worden er regelmatig lezingen en/of workshops georganiseerd.
Verwerking van jouw persoonsgegevens
Schoolery houdt bij het gebruiken van informatie altijd rekening met de privacy van de
betrokkenen. Verwerking van persoonsgegevens door Schoolery gebeurt daarom altijd
op grond van de eisen die daar door de Algemene Verordening Gegevensverwerking
(AVG) aan worden gesteld.
Wanneer jij gegevens verstrekt aan (de medewerkers van) Schoolery, dan worden deze
gegevens door ons opgeslagen en verwerkt. In deze privacyverklaring leggen wij uit op
welke manier Schoolery jouw gegevens verzamelt, met welk doel, hoe wij met jouw
gegevens omgaan en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de verwerking van deze
gegevens.
Schoolery verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die jij actief aan Schoolery verstrekt, bijvoorbeeld
door het aanmaken van een account/profiel op ons online platform.

Grondslag en doel voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
Schoolery verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Hierbij kun je denken aan het aanbieden van diensten
van Schoolery via e-mail of via het online platform, zoals het aanmaken van een profiel

voor kandidaten of het plaatsen van vacatures voor scholen/onderwijsinstellingen.
Zonder deze gegevens is het namelijk niet mogelijk om de diensten van Schoolery te
verlenen en om van die diensten gebruik te maken.
Schoolery verwerkt ook persoonsgegevens indien er een (individuele) overeenkomst
met jou is gesloten en wij voor de uitvoering van die overeenkomst bepaalde gegevens
nodig hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan persoonsgegevens ten
behoeve van trainingen, coachingstrajecten of workshops. Maar bijvoorbeeld ook
contact- en betalingsgegevens ten behoeve van de facturatie en betaling.
Schoolery kan daarnaast persoonsgegevens verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor
het nakomen van een wettelijke verplichting. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan verplichtingen van de Belastingdienst of andere overheidsinstanties.
Tenslotte is het mogelijk dat Schoolery jou om toestemming vraagt voor het verwerken
van bepaalde persoonsgegevens.
Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Schoolery deelt jouw persoonsgegevens met derden als er moet worden voldaan aan
een wettelijke verplichting of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst. Als jouw persoonsgegevens in opdracht van Schoolery worden verwerkt
door een derde, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met die derde om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
Daarnaast worden sommige persoonsgegevens door Schoolery gepubliceerd op het
online platform van Schoolery. Dit platform is toegankelijk voor iedereen die een
account/profiel heeft op Schoolery.
Voor kandidaten kan hierbij gedacht worden aan de gegevens die zijn ingevuld op het
profiel/account, met het doel om in de database gevonden te worden door potentiële
nieuwe werkgevers (scholen/onderwijsinstelling) voor openstaande vacatures.
Voor scholen/onderwijsinstellingen kan hierbij gedacht worden aan gegevens die zijn
ingevuld op het profiel/account en in vacatureteksten, met het doel om zo gevonden te
worden door nieuwe kandidaten voor openstaande vacatures.
De gegevens die door Schoolery gepubliceerd worden op het online platform, worden
nooit zonder jouw toestemming gepubliceerd. Daarom wordt bij het invullen van jouw
profiel altijd gevraagd of jij instemt met publicatie van bepaalde (persoons)gegevens.
Indien je niet wil dat sommige gegevens gepubliceerd worden, dan kun je dat ook
aangeven.
Voor kandidaten geldt tevens dat Schoolery jouw gegevens (zoals een curriculum vitae
of een arbeidsprofiel) kan delen met scholen/onderwijsinstellingen die aansluiten op de
door jou ingevulde voorkeuren. Ook hiervoor zullen wij jou altijd om toestemming vragen.
Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
Een van de diensten van Schoolery betreft het maken van een voorkeurstype, gebaseerd
op jouw persoonlijkheid, voor kandidaten (bijvoorbeeld leerkrachten). Als kandidaat kan jij
vrijwillig een dergelijk profiel over jouzelf laten maken door middel van het invullen van
een vragenlijst. Schoolery vraagt daarbij altijd uitdrukkelijk om jouw toestemming.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen wordt de kandidaat door middel van
een geautomatiseerd programma ingedeeld in een bepaalde persoonlijkheidscategorie.
Jij kan er vervolgens zelf voor kiezen of jij deze persoonlijkheidscategorie bekend wil
maken op jouw profiel/account.
Cookies
De website van Schoolery maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Schoolery of die
van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te
bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 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. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
Google Analytics
Via de website van Schoolery wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als onderdeel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij
te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Schoolery heeft daar geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De
informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-principles en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens
Jouw gegevens worden door Schoolery verwerkt vanaf het moment dat jij deze aan ons
verstrekt. Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Schoolery, maar
niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten.
Als jij contact opneemt met Schoolery via e-mail of via een webformulier, dan worden de
gegevens die jij aan ons verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en telefoonnummer)
opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.
Als jij gebruik maakt van een account/profiel op Schoolery, dan worden deze gegevens
in principe voor onbepaalde tijd opgeslagen. Je kan het account/profiel namelijk altijd
zelf verwijderen of wijzigen. Meer informatie over verwijderen en wijzigen van jouw
account/profiel vind je nadat je bent ingelogd.
Als jij je account/profiel twee jaar niet hebt gebruikt, ontvang je van ons een e-mail met
de vraag of jij nog actief wil blijven op Schoolery. Als je niet actief wil blijven op Schoolery

of als wij geen antwoord van jou ontvangen binnen vier weken, dan worden jouw
gegevens en account/profiel door ons verwijderd.
Indien wij met jou een overeenkomst hebben gesloten, dan worden jouw
persoonsgegevens bewaard tot twee jaar na afloop van de overeenkomst.
Als voor bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn geldt die langer is
dan onze bewaartermijnen, dan bewaren wij die gegevens zo lang als de wettelijke
bewaartermijn.
Jouw rechten
Als Schoolery jouw persoonsgegevens verwerkt, dan heb je een aantal rechten, namelijk:
1) Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens;
2) Het recht op aanpassing / wijziging van jouw persoonsgegevens;
3) Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
4) Het recht op overdracht van jouw gegevens aan jouzelf of een andere partij.
Als je een account/profiel hebt op het online platform van Schoolery, dan kan jij jouw
persoonsgegevens zelf aanpassen of verwijderen door in te loggen.
Als je ons toestemming hebt verleend om bepaalde persoonsgegevens te verwerken,
dan kan je die toestemming intrekken. Wij verwijderen dan alle persoonsgegevens waar
jij toestemming voor hebt gegeven.
Om van deze rechten gebruik te maken, stuur je jouw verzoek per e-mail naar
info@schoolery.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou komt, vraagt Schoolery jou om een kopie
van jouw legitimatiebewijs bij te voegen. Zorg ervoor dat de pasfoto, de machine
readable zone (strook met nummers), het documentnummer en het BSN-nummer
onleesbaar zijn gemaakt. Dit is ten behoeve van jouw eigen privacy. Schoolery zal zo snel
mogelijk - maar in ieder geval binnen vier weken - reageren op jouw verzoek.
Vind jij dat Schoolery jouw persoonsgegevens op onrechtmatige manier verwerkt? Dan
heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Schoolery neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel serieus en zorgt
daarom voor passende beveiligingsmaatregelen. Op die manier probeert Schoolery
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.
Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen
zijn van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan zo snel mogelijk contact met
ons op via info@schoolery.nl.

