Algemene voorwaarden lerarenplatform
De website van lerarenplatforum wordt tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.
Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te
accepteren.
Alle rechten op de inhoud van de website van lerarenplatforum berusten bij Eindhoven School of
Education (ESoE), voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is
gesteld op de website.
Lerarenplatforum behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de website voor. De gebruiker
erkent het (intellectuele) eigendomsrecht van lerarenplatforum.
Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de website van lerarenplatforum
openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen
het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen)
verschijnen of anderszins openbaar te maken.
De verwerkingen van de gegevens op de website van lerarenplatform en de totstandkoming daarvan
is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Lerarenplatforum kan niet instaan voor de
juistheid en de volledigheid van de informatie die op de website van lerarenplatforum is opgeslagen
en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid,
onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de website aangeboden informatie.
Op elk gebruik van de website van Lerarenplatforum zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Bij het gebruik dient u:
•
•
•

In overeenstemming met alle wettelijke bepalingen te handelen;
Alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
De eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:
•
•
•
•

Gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons, voor andere gebruikers of voor derden;
Het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie
u het emailadres via de website van Lerarenplatforum heeft verkregen;
Het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
Het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend,
discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk,
misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische
beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van
anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke
componenten bevatten.

Lerarenplatforum behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht te
wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke
ingang van kracht.

Privacy verklaring lerarenplatform
De Privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.lerarenplatform.nl bezoekt. Dit
document beschrijft de maatregelen die Lerarenplatform neemt om de juiste niveaus van
dienstverlening, privacy en veiligheid te waarborgen.
Laatst bijgewerkt up: 10-10-2016
1. Beheer
De website www.lerarenplatform.nl staat onder beheer van lerarenopleiding van TU/e. De
contactgegevens zijn te vinden op de voornoemde website.
2. Gebruik en opslag van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder
persoonsgegevens. Lerarenplatform gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken.
Lerarenplatform kan de door de gebruiker ingevoerde data gebruiken voor eigen onderzoek.
Alle assignments ingeleverd op het platform zijn vertrouwelijk van aard: indien persoonlijke
informatie wordt gedeeld, gebeurt dit anoniem. Alle onderzoekers zijn gehouden aan de
gedragscode VSNU.
3. Cookies
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd
worden.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met
dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op
het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je
jouw webbrowser afsluit.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen
om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je
kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je

vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

4. Registreren
Om assingments op Lerarenplatform te kunnen maken, moet u zich eerst registeren. Na de
registratie bewaren, wij via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven
persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze niet iedere keer opnieuw
hoeft in te vullen, voor ons eigen onderzoek en om u te contacteren over het BSL-project.
Om u te registreren vragen wij de volgende gegevens:
-

Voornaam
Achternaam
School
E-mailadres
Vak
Werkzaam sinds
Leeftijd

Daarnaast kunt u voor de “gewenste rol” kiezen. Als startende docent kiest u voor starter,
als u een docent begeleidt kiest u voor “coach”.
5. Gegevens verstrekken aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij er een gerechtelijk bevel
is uitgevaardigd om de gegevens te verstrekken.
6. Beveiliging
Lerarenplatform neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te
voorkomen. Alle gegevens die verstrekt worden op Lerarenplatform worden in een
beveiligde omgeving opgeslagen. Lerarenplatform voldoet aan de AWASP Top 10.
7. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Lerarenplatform kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Het wordt daarom

aangeraden dat u eerst de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u deze
websites raadpleegt.
8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Lerarenplatform behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring
zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de
wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het verdient aanbeveling om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
9. Inzage en wijzigen van gegevens
Voor vragen omtrent ons privacy beleid of inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens (of
verwijdering daarvan) kunt u te allen tijde contact met Lerarenplatform opnemen. De
contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze
privacyverklaring. Bij verlaten van het platform worden de persoonsgegevens en ingevulde
assigments verwijderd. Deze gegevens blijven wel bewaard voor eigen onderzoek conform
de gedragscode VSNU.

