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Privacy beleid  

 

1. Waar u mee instemt (lees dit goed!) 

Dit privacybeleid van Interclass (‘’Privacybeleid’’) beschrijft hoe wij (Interclass B.V.) gegevens kunnen 

verzamelen en gebruiken over onze niet-geregistreerde bezoekers en geregistreerde gebruikers in 

verband met de toegang tot of het gebruik van websites van Interclass (met inbegrip van en daaraan 

verbonden subdomeinen en de website), webapplicaties, mobiele applicaties en daarmee verband 

houdende diensten (samen de ‘’diensten’’ genoemd). 

Dit Privacybeleid vormt een bindende en afdwingbare overeenkomst tussen Interclass en u (indien 

minderjarig, ouder en/of verzorger) Lees het dus zorgvuldig. 

Ben jij onder de 18 jaar? Vraag dan uitdrukkelijk toestemming van je ouders en/of verzorgers.   

U mag onze Diensten alleen bezoeken en/of gebruiken indien u volledig akkoord gaat met dit 

Privacybeleid - en door het bezoeken en/of gebruiken van enige van onze Diensten geeft u aan en 

bevestigt u dat u met kennis van zaken instemt met dit Privacybeleid, met inbegrip van het verzamelen 

en verwerken van uw Persoonsgegevens zoals hierna beschreven en uitgelegd. 

Zodra u (of uw kind/leerling) zich aanmeldt voor onze Diensten accepteert de Gebruiker zowel de 

privacy voorwaarden als de Algemene Voorwaarden en blijkt hieruit toestemming te hebben gekregen 

van de ouders en/of verzorgers. 

Merk op: u bent niet wettelijk verplicht ons informatie mee te delen. Hierbij verklaart u en stemt u 

ermee in dat u alle gegevens die u ons meedeelt, verstrekt uit vrije wil en met uw instemming, voor de 

hierin beschreven doeleinden en toepassingen. 

2. Welke gegevens verzamelen wij? 

We verzamelen drie soorten gegevens over onze Bezoekers en Gebruikers: 

1. Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare gegevens over een Bezoeker of niet-

geïdentificeerde Gebruiker die ons ter beschikking kan worden gesteld, of die automatisch kan 

zijn verzameld via zijn of haar gebruik van de Diensten (“Niet-persoonsgebonden gegevens”). 

Dergelijke Niet-persoonsgebonden gegevens stellen ons niet in staat de Bezoeker of 

Gebruiker waarvan de gegevens afkomstig zijn te identificeren. De Niet-persoonsgebonden 

gegevens die door ons worden verzameld bestaan hoofdzakelijk uit technische en 

samengestelde informatie over gebruik, zoals het browse- en klikgedrag van Bezoekers en 

Gebruikers bij bezoek aan of gebruik van de Diensten, 'session heatmaps' en scrollgedrag, 

niet-identificeerbare informatie over het apparaat, het besturingssysteem, de browser, de 



2 
 

schermresolutie, de taal- en toetsenbordinstellingen en de internetprovider van de Bezoeker 

of Gebruiker, pagina's waarvandaan of waarnaartoe wordt genavigeerd, datum en tijd enz. 

2. Individueel identificeerbare gegevens, d.w.z. gegevens die een individu identificeren of die de 

identificatie van een individu met een redelijke inspanning toelaten, of die vertrouwelijk of 

gevoelig van aard zijn (“Persoonsgegevens”). De Persoonsgegevens die wij verzamelen 

bestaan voornamelijk uit contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer en middelbare 

school/klas ), factureringsgegevens van ouder/verzorger (of indien ouder dan 18) van 

Gebruiker (naam, factureringsadres, betaalmethode en transactiegegevens), gegevens over 

een browse- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke identificatiecode 

van het apparaat), gegevens over gekoppelde accounts bij derden (zoals het e-mailadres of 

de gebruikersnaam van een gekoppeld account bij Google of Facebook), gescande 

identiteitsdocumenten die aan ons worden verstrekt (zoals een identiteitskaart, rijbewijs, 

paspoort of officieel registratiedocument van een bedrijf), correspondentie (met inbegrip van 

correspondentie via onze Diensten of geüpload naar onze Diensten) en enige andere 

persoonsgegevens die Bezoekers en/of Gebruikers ons verstrekken door hun toegang tot 

en/of gebruik van de Diensten. Voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat Niet-

persoonsgebonden gegevens die verbonden of gekoppeld zijn met Persoonsgegevens (bijv. 

gegevens die wij met elkaar verbinden om onze Diensten te verbeteren) door ons worden 

gezien en behandeld als Persoonsgegevens, voor zolang deze verbinding of koppeling 

bestaat. 

 

3. Hoe verzamelen wij deze gegevens? 

1. We verzamelen gegevens op grond van uw of uw kinds/leerling gebruik van de 

Diensten. Met andere woorden, wanneer u onze Diensten gebruikt of bezoekt dan zijn 

wij daarvan op de hoogte en kunnen wij dit gebruik, de sessies en gerelateerde 

informatie verzamelen, opslaan of registreren, hetzij zelf of met behulp van diensten 

van derden zoals hierna nader beschreven in Artikel 6. Daarbij kan gebruik worden 

gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals verder uitgelegd in 

Artikel 7. 

2. We verzamelen gegevens die u ons zelf vrijwillig meedeelt. Wij verzamelen 

bijvoorbeeld de Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u of uw kind/leerling 

(met toestemming van ouders en/of verzorgers) zich aanmeldt voor onze Diensten, 

wanneer u of uw kind/leerling inlogt voor onze Diensten via diensten van derden zoals 

Facebook of Google, wanneer u aankopen doet (ouder dan 18 jaar), wanneer u of uw 

kind/leerling (met toestemming van ouders en/of verzorgers) bij het gebruik van enige 

https://nl.wix.com/about/privacy
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van onze Diensten Persoonsgegevens invult of uploadt, en/of wanneer u rechtstreeks 

contact met ons opneemt.  

 
 

4. Waarom verzamelen wij dergelijke informatie? 
 
Wij verzamelen de informatie genoemd in Artikel 2 om de volgende redenen: 

1. Onze Diensten te leveren en te beheren; 

2. Onze Diensten te verbeteren, verder ontwikkelen en te upgraden voor de klant; 

3.  Om onze Gebruikers voortdurende klantondersteuning en technische ondersteuning 

te leveren; 

4. Om onze Bezoekers en Gebruikers algemene of gepersonaliseerde meldingen met 

betrekking tot de dienstverlening en promotieberichten te kunnen sturen (zoals verder 

beschreven in Artikel 8 hierna); 

5. Om bepaalde wedstrijden, evenementen en promoties aan te bieden, te faciliteren en 

te ondersteunen, om na te gaan of deelnemers aan de voorwaarden voor deelname 

voldoen, om prestaties te volgen, om contact op te nemen met winnaars en om 

prijzen en voordelen toe te kennen; 

6. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide 

Niet-persoonsgebonden gegevens op te stellen die door ons of onze zakenpartners 

kunnen worden gebruikt om onze respectieve diensten te verstrekken en te 

verbeteren; 

7. Om onze doeltreffendheid op het vlak van gegevensbeveiliging en fraudepreventie te 

versterken; 

8. Om ons onderzoek naar de werking van Interclass en innovatie in onderwijs te 

ondersteunen en te promoten; 

9. Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
 
5. Waar slaan wij uw gegevens op? 
 
De Persoonsgegevens van Bezoekers van Interclass en Gebruikers van Interclass kunnen worden 

bewaard, verwerkt en opgeslagen door Interclass en door onze geautoriseerde gelieerde 

ondernemingen en dienstverleners in de Verenigde Staten van Amerika, in Europa (met inbegrip van 

Nederland), in Israël en op andere plaatsen waar dit noodzakelijk is voor het passend verstrekken van 

onze Diensten en/of vereist door wetgeving (zoals hierna verder wordt uitgelegd). Gelieerde 

ondernemingen van Interclass en dienstverleners die voor rekening van Interclass uw 

Persoonsgegevens opslaan of verwerken, spannen zich in om deze gegevens te beschermen en te 

beveiligen, overeenkomstig wat gebruikelijk is in de bedrijfstak en ongeacht eventueel minder strikte 

juridische vereisten die in hun eigen rechtsgebied van toepassing zijn. 

 

https://nl.wix.com/about/privacy
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6. Persoonsgegevens delen met Derden 
 
Interclass werkt samen met een aantal geselecteerde dienstverleners, wiens diensten en oplossingen 

onze eigen diensten aanvullen, faciliteren en versterken. Daarin zijn begrepen diensten voor hosting 

en co-locatie van servers, communicatie en “content delivery networks” (CDNs), diensten voor 

cybersecurity en gegevensbescherming, diensten voor facturering en betalingsverwerking, registrators 

van domeinnamen, diensten voor fraudepreventie en -opsporing, websitestatistieken, diensten voor e-

mailbezorging en opvolging, diensten voor het vastleggen van sessies en voor toegang op afstand, 

diensten voor prestatiemeting en voor optimalisatie van gegevens, leveranciers van inhoud, en onze 

juridische en financiële adviseurs (samen “Dienst(en) van derden”). Dergelijke Diensten van derden 

kunnen ontvanger zijn van of anderszins toegang hebben tot Persoonsgegevens van onze Bezoekers 

en Gebruikers, hetzij geheel of voor een deel – afhankelijk van hun specifieke rollen en doeleinden bij 

het faciliteren en versterken van onze Diensten, en mogen deze uitsluitend gebruiken voor deze 

doeleinden. Hoewel onze Diensten koppelingen kunnen bevatten naar andere websites of diensten 

zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites of diensten. Wij raden u 

aan goed op te letten wanneer u onze Diensten verlaat en het privacybeleid van elke website of dienst 

die u bezoekt te lezen . Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites en diensten van 

derden waarnaar gekoppeld wordt. 

 

Wetgeving, wettelijke verzoeken en plichten.  

Interclass kan Persoonsgegevens met of zonder kennisgeving meedelen of er anderszins toegang toe 

verschaffen aan anderen op grond van een wettelijk verzoek zoals een dagvaarding, juridische 

procedure, huiszoekingsbevel of bevel van een rechter, of in overeenstemming met de toepasselijke 

wetgeving, indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

 
7. Gebruik van Cookies en andere traceertechnologieën 
 
Samen met haar partners voor marketing, statistieken en technologie maakt Interclass gebruik van 

bepaalde technologieën voor opvolging en tracking (zoals cookies, bakens, pixels, tags en scripts). 

Deze technologieën worden gebruikt om onze Diensten in stand te houden, te verstrekken en te 

verbeteren, en om onze Gebruikers een betere ervaring te bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld met 

deze technologieën de voorkeuren en sessies van onze Gebruikers opslaan en volgen, onze Diensten 

beter beveiligen, technische problemen identificeren, trends bij gebruikers en de doeltreffendheid van 

campagnes opvolgen, het onderzoek van interclass ondersteunen en promoten en de prestaties in het 

algemeen van onze Diensten opvolgen en verbeteren. 

  

Merk op dat Diensten van derden die gebruikmaken van cookies of van andere traceertechnologieën 

via onze Diensten hun eigen beleid kunnen hebben over het verzamelen en bewaren van gegevens. 

Op dergelijke praktijken is ons Privacybeleid niet van toepassing, en wij hebben hierover geen enkele 

zeggenschap. 
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8. Berichten van Interclass 
 
8.1. Promotieberichten 
 
Door in te schrijven voor enige van onze Diensten (met inbegrip van nieuwsbrieven, blogs, accounts 

op sociale media of publieke evenementen) en door Interclass uw e-mailadres of andere 

contactgegevens (zoals uw telefoonnummer of identiteit op sociale media) mee te delen, gaat u 

uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van promotionele inhoud, berichten of oproepen via deze 

kanalen van Interclass. Dien overeenkomstig mogen Interclass en haar partners u promotionele 

inhoud of berichten sturen via e-mail, sms, tekstberichten, marketingoproepen en vergelijkbare 

vormen van communicatie. Indien u dergelijke promotionele berichten of oproepen niet wenst te 

ontvangen, dan kunt u Interclass daarvan op elk moment op de hoogte stellen of de instructies volgen 

voor afmelden of stoppen die vermeld staan in de promotionele berichten die u ontvangt. 

 

8.2. Berichten inzake betaling en/of lidmaatschap 
 
Interclass kan ook belangrijke informatie sturen over onze Diensten of over uw gebruik ervan. Zo 

kunnen wij u bijvoorbeeld (via elk middel dat ons ter beschikking staat) een bericht sturen indien een 

bepaalde Dienst tijdelijk niet beschikbaar is, antwoorden op uw vragen om ondersteuning, 

herinneringen of waarschuwingen sturen over verwachte of late betalingen voor uw huidige of 

toekomstige abonnementen, klachten omtrent uw Gebruikerswebsite doorsturen, of u op de hoogte 

stellen van wezenlijke wijzigingen in onze Diensten. 

 

Indien de Gebruiker onder de 18 jaar is, zullen de berichten beschreven in 8.1 en 8.2. zowel verstuurd 

worden naar de Gebruiker als naar de ouders en/of verzorgers, die hun contactgegevens bij het 

aanmelden hebben moeten achterlaten. 

 

U kunt niet afzien van het ontvangen van dergelijke berichten inzake dienstverlening en facturering. 

 
9. Toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens 
 
Indien u de Persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt raadplegen en/of ons wilt verzoeken ze 

te corrigeren, of indien u een opsomming wilt aanvragen van de Persoonsgegevens over u (indien van 

toepassing) die wij hebben medegedeeld aan derden voor doeleinden van direct marketing, stuur dan 

een e-mail naar info@mastr.nu of stuur uw verzoek naar Interclass B.V., Stokerkade 14 1019 XA 

Amsterdam. Wij sturen u binnen een redelijke termijn een antwoord, met inachtneming van de 

toepasselijke wetgeving.  

 
10. Bewaren van gegevens 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens bewaren zolang het Gebruikersaccount actief blijft of zolang als 

nodig is om u onze Diensten te kunnen verstrekken. Wij kunnen dergelijke Persoonsgegevens blijven 

bewaren, zelfs nadat u het Gebruikersaccount deactiveert en/of ophoudt met het gebruik van een 

mailto:info@mastr.nu
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specifieke Dienst, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke 

verplichtingen, om geschillen met betrekking tot onze Gebruikers of hun Gebruikers van gebruikers op 

te lossen, om fraude en misbruik te voorkomen, om onze overeenkomsten af te dwingen en/of om 

onze rechtmatige belangen te beschermen. 

 
11. Beveiliging 
 
Wij spannen ons in om uw persoonsgegevens en de gegevens van uw kind of leerling te beschermen 

en gebruiken daarvoor verschillende beveiligingsmaatregelen zoals; een beveiligde HTTPS 

verbinding, beveiligde opslag en uiterst strenge maatregelen betreffende omgang met privacy 

gegevens door personeel, partners en overige derden. 

  

Absolute bescherming kunnen wij echter niet garanderen – wij raden u en uw kind of leerling dan ook 

aan voorzichtig te zijn, sterke wachtwoorden te gebruiken, en geen gevoelige gegevens mee te delen 

waarvan de bekendmaking u misschien ernstige schade kan berokkenen. 

 

In geval van een Datalek incident zijn wij verplicht de Gebruiker en indien jonger dan 18 jaar, de 

ouders en/of verzorgers z.s.m. op de hoogte te stellen.  

 
 
12. Gebruiksvoorwaarden, updates en interpretatie 
 
Op uw gebruik en het gebruik van onze Diensten door uw kind of leerling, en op daaruit 

voortvloeiende geschillen, zijn dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden en alle daarin vervatte 

algemene bepalingen, waaronder afwijzing van garantie, beperking van aansprakelijkheid en 

schadeloosstelling van toepassing. 

  

Dit Privacybeleid, de uitleg ervan en hieraan gerelateerde aanspraken of geschillen, worden in alle 

opzichten uitsluitend onderworpen aan het Nederlands en EU (betreffende de AVG) rechtssysteem. 

Vorderingen en geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland 

u gaat er hierbij mee akkoord dat deze rechtbank als enige bevoegd is. 

  

Wij kunnen dit Privacybeleid bijwerken als gevolg van wijzigingen in hoe wij gegevens verzamelen, 

beheren en opslaan. Indien wij wijzigingen aanbrengen die wij (te goeder trouw naar eigen inzicht) als 

“wezenlijk” beschouwen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht 

wordt. Wij raden u aan deze pagina periodiek opnieuw te bekijken voor de meest recente informatie 

over hoe wij omgaan met privacy. Tenzij en voor zover anders bepaald, is ons meest recente 

Privacybeleid van toepassing op alle gegevens over uzelf en uw kind waarover wij beschikken met 

betrekking tot onze Website, Interclass-apps, Mobiele apps en andere Diensten. 
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13. Contact opnemen met ons 
 
Bij vragen over dit Privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. 
 
Stuur een email naar info@mastr.nu of stuur een brief naar het onderstaand adres. 
 
Interclass B.V. 
Stokerkade 14 1019 XA 
Amsterdam 
 

mailto:info@mastr.nu

