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Onwijs B.V, gevestigd op Tramweg 13, 3255MB te Oude-Tonge, vanaf heden te noemen “Onwijs”
verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor het functioneren van de onderneming.
Contactpersoon bij Onwijs is Drs. E. Zuiderent, algemeen directeur, te bereiken op 0187665995 of
via de e-mail: office@onwijs.com.

Gerechtvaardigd belang
Onwijs verwerkt persoonsgegevens van u, als klant van Onwijs, welke noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de geboden dienst. Onwijs beroept zich hier op een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn
Onwijs bewaart de persoonsgegevens voor een bepaalde tijd, dit is afhankelijk van een aantal
facturen.
•
•

•
•
•

Onwijs bewaart de persoonsgegevens ten minste zo lang als de duur van de overeenkomst.
Na afloop van de overeenkomst bewaart Onwijs de persoonsgegevens voor een periode van
6 maanden na de laatste activiteit. Een week voordat Onwijs de persoonsgegevens
verwijdert zal u daartoe een e-mail verzonden worden.
Gemaakte TipTiles zullen door Onwijs bewaard blijven, daar deze bij een verwijderd account
geen gebruikersnaam meer zullen tonen.
Wanneer Onwijs expliciet verzocht wordt de gemaakte TipTiles te verwijderen, zal Onwijs
daar zorg voor dragen.
U kunt Onwijs ten alle tijden verzoeken om uw account met de daarbij behorende
persoonsgegevens (en eventueel de gemaakte TipTiles) te verwijderen.

Uw rechten
U, als klant van Onwijs en gebruiker van TipTile, beschikt over de volgende rechten:
•
•
•
•

Het recht op inzage. U kunt Onwijs ten alle tijden verzoeken om de verzamelde gegevens in
te zien.
Het recht op wijziging. Wanneer uw gegevens niet meer actueel zijn kunt u ons ten alle tijden
verzoeken om deze gegevens te wijzigen.
Het recht om vergeten te worden. U kunt Onwijs ten alle tijden verzoeken om uw account te
verwijderen.
U heeft het recht om bepaalde toestemmingen tot verwerking ten alle tijden in te trekken.
Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat u dan geen gebruik meer kunt maken van de
diensten van TipTile.

Automatische verwerking
Onwijs gebruikt bepaalde scripts om de persoonsgegevens te verwerken. De acties die we hierop
uitvoeren zijn:
•
•

•

Het stopzetten van de overeenkomst wanneer de einddatum verstreken is
Het verwijderen van het account wanneer de overeenkomst wanneer er 6 maanden geen
activiteit meer is geweest, maar minstens 6 maanden na het beëindigen van de
overeenkomst.
Het verzenden van een e-mail een week voordat het account verwijderd wordt.
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De persoonsgegevens die Onwijs verwerkt en waarom
Onwijs verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst TipTile. Om
gebruik te kunnen maken van TipTile moeten wij de beschikking hebben over bepaalde
inloggegevens zodat wij hier een account aan kunnen koppelen. De gegevens die wij hiervoor
verwerken zijn:
•
•
•

E-mailadres
Gebruikersnaam
Wachtwoord (versleuteld)
o De versleuteling houdt in dat Onwijs nooit de fysieke wachtwoorden opslaat en te
zien krijgt. Dit betekend dat het wachtwoord voor niemand te achterhalen is en
daartoe als veilig beschouwd kan worden.

Contact met Onwijs
•
•
•

U kunt Onwijs bereiken op telefoonnummer 0187665995
Voor vragen en verzoeken betreffende TipTile kunt u mailen naar tiptile@onwijs.com
Onwijs hanteert een reageertermijn van maximaal 24u, waarbij het weekend niet meetelt.
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