
Privacy statement MijnSchrift 

De website mijnschrift.nl, hierna te noemen: MijnSchrift, verwerkt 
persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste 
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door MijnSchrift in 
Nederland. 

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken 
van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo 
duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? 
Dan kunt u daarover contact opnemen met ons opnemen via 
webmaster@mijnschrift.nl. 

Inhoud: 

1. Wat bedoelt MijnSchrift met het verwerken van persoonsgegevens? 
2. Welke persoonsgegevens verwerkt MijnSchrift? 
3. Hoe komt MijnSchrift aan uw persoonsgegevens? 
4. Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van 

persoonsgegevens door MijnSchrift? 
5. Hoe lang bewaart MijnSchrift uw persoonsgegevens? 
6. Wie heeft binnen MijnSchrift toegang tot uw persoonsgegevens? 
7. Gebruikt MijnSchrift persoonsgegevens ook voor andere doelen? 
8. Neemt MijnSchrift automatische besluiten over mij? 
9. Geeft MijnSchrift uw persoonsgegevens aan anderen door? 
10. Welke rechten heeft u bij MijnSchrift? 
11. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens 

bij MijnSchrift? 
12. Kan MijnSchrift dit privacy statement wijzigen? 

 

1. Wat bedoelt MijnSchrift met het verwerken van 
persoonsgegevens? 

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat 
betekenen deze woorden? 

 Persoonsgegevens 
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. 
Bijvoorbeeld uw naam en email adres. Gegevens van een 
rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een 

mailto:webmaster@mijnschrift.nl


contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat 
wel. 

 Verwerken 
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld 
het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en 
verwijderen van gegevens. 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die: 

 zich registreren als docent 
 zich registreren als leerling 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt MijnSchrift? 

MijnSchrift verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens: 

Soorten gegevens Wat voor een gegevens 
kunnen dit zijn? 

  

Voorbeelden gebruik van 
deze gegevens door 
MijnSchrift. 

Direct of indirect 
identificerende 
gegevens 

Naam, docentnaam, 
leerlingnummer en e-
mailadres. 

En om u een nieuwsbrief 
of andere relevante e-
mails te kunnen sturen. 
 

Gegevens die iets 
zeggen over het 
gebruik van onze 
website. 

IP adres Voor het verbeteren van 
de beveiliging van onze 
website. 

Gegevens die wij met 
andere partijen delen 

Gegevens waarvan u 
ons heeft gevraagd die 
te delen met een andere 
partij. 
 

Een leerling en een 
docent herkennen elkaar 
aan de naam of het 
leerlingnummer. 

  

 

3. Hoe komt MijnSchrift aan uw persoonsgegevens? 

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft bij de 
registratie; u geeft ons uw naam, nummer en emailadres. Ook plaatsen wij 



of derden met toestemming van u sommige cookies die persoonsgegevens 
verwerken. Welke dat zijn kunt u lezen in ons cookiestatement. 

 

4. Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het 
verwerken van persoonsgegevens door MijnSchrift? 

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten 

Doelen 

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen 
en verbeteren wij voortdurend. Dit doen wij voor onszelf. 

Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij 
gegevens. Dit doen wij om onze website te beveiligen. 

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel geen 
andere partijen.  

Voor relatiebeheer 

Doelen 

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor relatiebeheer. 

Grondslagen 

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij 
hebben, namelijk het ondersteunen van het onderwijsproces tussen een 
docent en een leerling. 

 

5. Hoe lang bewaart MijnSchrift uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de 
doelen waarvoor wij ze hebben verzameld. MijnSchrift hanteert een 
bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang wij gegevens bewaren. Als u 
geen activiteiten meer heeft c.q. niet meer inlogt op onze website, wordt uw 
account na 12 maanden gedeactiveerd. Als u zich afmeldt voor de 
dienstverlening op onze website en na automatische deactivatie bewaren 
we uw gegevens nog 3 maanden in back-up archieven. 

https://www.mijnschrift.nl/COOKIEVERKLARING.pdf


Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor 
omschreven, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering of 
bij juridische procedures. 

 

6. Wie heeft binnen MijnSchrift toegang tot uw 
gegevens? 

Binnen MijnSchrift hebben alleen personen toegang tot uw 
persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze 
personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

7. Gebruikt MijnSchrift persoonsgegevens ook voor 
andere doelen? 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan 
waarvoor wij ze van u gekregen hebben. 

 

8. Neemt MijnSchrift automatische besluiten over mij? 

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door 
computers, en niet (meer) door mensen. MijnSchrift mag van de wet 
gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. 
Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt 
MijnSchrift geen gebruik van volledig automatische besluitvorming, en het 
ligt ook niet in de lijn van het gebruiksdoel van de site om dat in de 
toekomst te gaan doen. 

 

9. Geeft MijnSchrift uw persoonsgegevens aan anderen 
door? 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan de partijen die u zelf op 
de website aanwijst. Voor een leerling zijn dat de docenten waaraan 
schriften worden getoond, voor docenten zijn dat de leerlingen die hun 
schriften willen tonen. 



10.Welke rechten heeft u bij MijnSchrift? 

a. recht op informatie 

Met dit privacy statement informeert MijnSchrift u over wat zij doet met uw 
gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere 
redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat 
doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere 
door ons gekozen wijze. 

b. recht op inzage en rectificatie 

Via webmaster@mijnschrift.nl kunt u ons vragen of en welke gegevens wij 
van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de 
gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens 
onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons 
webmaster@mijnschrift.nl vragen om de gegevens te wijzigen of aan te 
vullen (rectificatie). 

c. recht op gegevenswissing 

U kunt ons via webmaster@mijnschrift.nl vragen om gegevens die wij van u 
hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de 
verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang 
van MijnSchrift om de gegevens te verwerken. 

d. recht op beperking 

U kunt ons via webmaster@mijnschrift.nl vragen de persoonsgegevens die 
wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van 
u verwerken. 

e. recht op dataportabiliteit 

U heeft het recht ons via webmaster@mijnschrift.nl te vragen om gegevens 
die u tijdens de bezoeken aan de website aan ons heeft verstrekt in een 
gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen 
naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen 
naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is. 

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd 
belang 

We staken de verwerking als u ons daartoe via webmaster@mijnschrift.nl 
verzoekt. 
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g. recht van bezwaar tegen direct marketing 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor direct marketing. 

 

11. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over 
persoonsgegevens bij MijnSchrift? 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u 
terecht bij MijnSchrift via webmaster@mijnschrift.nl 

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door 
MijnSchrift kunt u terecht bij: 

1. MijnSchrift via webmaster@mijnschrift.nl 
2. de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

12. Kan MijnSchrift dit privacy statement wijzigen? 

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe 
gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop 
aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij 
u daarop of maken wij de  wijzigingen op een opvallende manier aan u 
kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds 
terugvinden op www.mijnschrift.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via 
onze website. 

Laatst update op: 16-05-2020 (eerste versie) 
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