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DLM Algemene Privacyverklaring  
 
Versie mei 2020 De Lerende Mens B.V. (DLM). 
DLM is gevestigd te Nijmegen met Kamer van Koophandelnummer 71942068. 
 
DLM gaat zorgvuldig om met u privacy. Dit beschrijft DLM in dit document. 
Op de website www.delerendemens.nl staan, naast dit document, 3 documenten 
waarin DLM beschrijft hoe zij omgaat met privacy en persoonlijke data: 
 
1. DLM Document Persoonlijke Data 
In dit document staat vermeld wat persoonlijke data is voor DLM en waarom DLM 
welke noodzakelijke informatie verzamelt en bewaart. 
 
2. DLM Standard Operating Procedure Gegevensbeheer 
In dit document staat vermeld hoe DLM de procedures van databeheer heeft 
ingericht. 
 
3. DLM Algemene Voorwaarden 
In dit document staan de Algemene Voorwaarden van DLM beschreven 
 
Daarnaast sluit DLM zodra er sprake is van gegevensverwerking een 
Verwerkersovereenkomst.  
De leveranciers dienen te werken volgens de checklist STITCH (Security Technical 
IT Checklist). 
 
DLM volgt in de privacyverklaring de richtlijn van De Artikel 29 Werkgroep, het 
Europese verband van privacytoezichthouders, waarin een aantal vaste 
onderwerpen benoemd zijn: 
 

1. De identiteit van de verantwoordelijke, 
2. De doeleinden van de verwerking, 
3. In hoeverre het verplicht is om gegevens te verstrekken, 
4. Wie de ontvangers zijn van de gegevens, 
5. Vermelding van eventueel gebruik van geautomatiseerde 

gegevensverzameling, 
6. De rechten van de betrokkenen, 
7. Het beveiligingsniveau, 
8. Een vermelding van de contactpersoon. 
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De identiteit van de verantwoordelijke 
De Lerende Mens B.V. is gevestigd te Nijmegen met Kamer van 
Koophandelnummer 71942068 
 
De doeleinden van de verwerking 
Deze staan beschreven in DLM Document Persoonlijke Data, hoofdstuk 1 en 2.  
 
In hoeverre het verplicht is om gegevens te verstrekken 
In het DLM Document Persoonlijke Data staat vermeld wat persoonlijke data is 
voor DLM en waarom DLM welke noodzakelijke informatie verzamelt en bewaart. 
Indien u een relatie aangaat met DLM gaat u hiermee akkoord. U bent niet 
wettelijk verplicht gegevens te verstrekken. 
 
Wie de ontvangers zijn van de gegevens 
DLM 
 
Vermelding van eventueel gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling 
DLM zal mogelijk gebruik gaan maken van cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij bezoek aan de website van DLM geplaatst wordt op de harde 
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de 
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website 
speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
DLM gebruikt mogelijk de volgende soorten cookies op de website:  
Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- 
en inloginformatie. Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in 
het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, 
populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kan DLM  de communicatie en 
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de 
website. DLM kan niet zien wie de websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek 
plaatsvindt. 
 
Wanneer u de website van DLM bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de 
verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.  
Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst 
DLM geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en of tracking cookies op 
uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van 
deze website accepteert u de  gebruikersvoorwaarden inclusief het mogelijk 
gebruik van cookies.  
 
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies 
voor elk besturingstype, kunt u om de volgende link raadplegen: 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nlInVondenverpen/intemet-telefoon-tv-en-
post/cookiesttfaq. 
 
De rechten van de betrokkenen 
Deze staan beschreven in DLM Document Persoonlijke Data hoofdstuk 3 Uw 
rechten. In hoofdstuk 2 van dit document staan ook de bewaartermijnen 
beschreven. 
 
Het beveiligingsniveau 
Dit staat beschreven in DLM Standard Operating Procedure Gegevensbeheer. 
 
Een vermelding van de contactpersoon 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact 
opnemen met Pascal de Water of Carol Boef (info@delerendemens.nl).  
Wijzigingen in de DLM Algemene Privacyverklaring zal DLM minimaal 1 maand 
van tevoren aankondigen op de website www.delerendemens.nl.  
Het Nederlands Recht is van toepassing. 
De DLM Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. 
 
Hieronder volgt nog een aantal bepalingen aanvullend op de vaste onderwerpen 
uit de richtlijn van De Artikel 29 Werkgroep (het Europees verband van 
privacytoezichthouders). 
 
Onder producten wordt verstaan: producten,  diensten en (het gebruik van) de 
website van DLM. 
 
Beheer 
Voor het goede beheer van de producten kan DLM op ieder moment:  

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, 
onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de 
producten, 

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de producten kan 
verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in 
strijd is met internet-etiquette, 

• de producten tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te 
kunnen voeren.  

Verantwoordelijkheden 
DLM is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of 
onderbrekingen van het functioneren van de producten, waardoor de producten 
of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding 
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zoekt met de producten is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle 
geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te 
beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent 
bovendien zelf verantwoordelijk voor de producten en de gegevens die u op 
internet raadpleegt.  
 
DLM is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:  

• vanwege het gebruik van de producten  of diensten toegankelijk via 
internet, 

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

DLM is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden 
of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van 
de producten. U zult zich onthouden van iedere actie tegen DLM als gevolg 
hiervan.  
 
Indien DLM betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze 
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden 
op u te verhalen.  
 
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 
De wijze van verzamelen en verwerken staat beschreven in DLM Document 
Persoonlijke Data. 
 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker 
wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die 
de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een 
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze 
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen 
van deze privacyverklaring vallen. 
 
Commerciële aanbiedingen 
U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van DLM. Indien u deze niet (meer) 
wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: 
info@delerendemens.nl. 
Indien u tijdens het bezoek van de producten enige persoonsgegevens 
tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan.  
 
Beeldmateriaal 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten kunnen geen 
rechten worden ontleend.  
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Wijzigingen 
Wijzigingen zullen minimaal één maand van te voren aangekondigd worden op 
www.delerendemens.nl. 
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