
 

 

Privacyverklaring 
 

Typeopleiding Succes BV, handelend onder Success Society en/of De Typetuin, hierna: Typeopleiding 
Succes BV, respecteert de privacy van haar cursisten/klanten en demogebruikers, en zal de verschafte 
persoonlijke informatie te allen 
tijden vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
 
1. Doeleinden van de gegevensverwerking 
Typeopleiding Succes BV verwerkt persoonsgegevens van haar cursisten/klanten voor het 
aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten ter zake van het gebruik van de (web-) 
producten van Typeopleiding Succes BV, waaronder De Typetuin. Hieronder vallen onder 
andere de adresgegevens van cursisten/klanten en de door hen verschafte e-mailadressen 
en telefoonnummers. Daarnaast worden van de cursisten/klanten tevens de geboortedatum, het 
geslacht, het leerjaar, de speelprestaties en eventuele andere door de cursist/klant verschafte 
informatie over de cursist/klant opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig voor een optimale werking van 
de (web-)producten en worden tevens gebruikt voor 
onderzoeksdoeleinden, zie 1.1. 
Van demogebruikers verwerkt Typeopleiding Succes BV de naam, de speelprestaties, het e-mailadres 
en eventuele andere door de demogebruiker verschafte informatie. Deze gegevens zijn nodig voor een 
optimale werking van de (web-)producten en worden tevens gebruikt voor informatieverschaffing, zie 
1.2. 
 
1.1 Onderzoek 
Typeopleiding Succes BV gebruikt de gegevens die verzameld worden met haar (web-) 
producten, zoals de Typetuin, geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek door 
Oefenweb, welke gelieerd is aan de Universiteit van Amsterdam. Geanonimiseerd wil 
zeggen dat de gegevens niet meer te herleiden zijn tot een specifieke persoon. Dit houdt in 
dat o.a. de namen en eventuele contactgegevens van de gebruikers van de (web-)producten 
zullen worden verwijderd. 
De geanonimiseerde gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het verbeteren van de 
(web-) producten en voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan Typeopleiding Succes BV de 
geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking stellen aan derden. 
Indien de klant een bedrijf of (non-profit) organisatie betreft is de cursist/klant tevens 
verantwoordelijk voor het informeren van zijn gebruikers over het gebruik van de gegevens 
voor onderzoek. 
In het geval van minderjarige gebruikers dienen de ouders geïnformeerd te worden. Tevens 
dienen de ouders/gebruikers geïnformeerd te worden dat deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek vrijwillig is en dat zij op elk moment hun deelname aan het onderzoek kunnen 
stopzetten. De gegevens van deze gebruikers zullen dan niet worden meegenomen in het 
onderzoek.  
 
1.2 Informatieverschaffing 
Typeopleiding Succes BV gebruikt de persoonlijke gegevens tevens om haar cursisten/klanten en 
(demo)gebruikers van informatie te voorzien over de (web-) producten, waarop zij een abonnement of 
gebruikersaccount hebben, en eventuele andere producten en diensten van Typeopleiding Succes BV.  



 

 
 
Indien de cursist/klant of de gebruiker hier geen prijs op stelt dan kan dat schriftelijk of per e-mail 
worden doorgegeven aan Typeopleiding Succes BV. 
Deze regel is niet van toepassing op persoonlijke gegevens van eindgebruikers welke op verzoek van 
een bedrijf of (non) profit organisatie zijn aangemaakt en besteld via www.typetuin.nl/bestelformulier .  
 
1. 3 Betalingsgegevens 
Betalingen van de (web-) producten van Typeopleiding Succes BV verlopen via Ogone. Ogone is een 
specialist in online betalingen en biedt een veilige betalingsomgeving. Dankzij een beveiligde verbinding 
worden alle betaalgegevens versleuteld verstuurd. Gevoelige banken/of creditcardgegevens zijn niet 
inzichtelijk voor Typeopleiding Succes BV. 
Betalingen door bedrijven en (non) profit organisaties gebeurt altijd op basis van factuur. 
 
1. 4 Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 
computer. Cookies worden door Typeopleiding Succes BV gebruikt om de gebruikerservaring van de 
(web-) producten te vergroten. 
 
1.5 IP-adressen 
Voor het opsporen van schending van de overeenkomst, evenals inbreuk op het intellectuele 
eigendom, behoudt Typeopleiding Succes BV zicht het recht voor IP-adressen op te slaan gedurende 
een maximum periode van 6 maanden. 
 
2. Ter beschikkingstelling aan derden 
Typeopleiding Succes BV zal de persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij: 
- dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling, 
- de cursist/klant daarvoor schriftelijk toestemming verleent, 
- Typeopleiding Succes BV wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken. 
 
3. Inzage en correctie 
De cursisten/klanten kunnen te alle tijde de persoonlijke informatie, die door Typeopleiding Succes BV 
wordt opgeslagen, inzien in het administratiegedeelte van de (web-) producten. 
Eventuele onjuistheden zijn hier tevens aan te passen. Demogebruikers kunnen deze 
informatie per e-mail opvragen bij Typeopleiding Succes BV en eventueel corrigeren. 
 
5. Aanpassen van de privacyverklaring 
Typeopleiding Succes BV behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. 
Wijzigingen zullen op de website(s) van de (web-)product(en) worden gepubliceerd. 

 

http://www.typetuin.nl/bestelformulier

