
  

Privacy Statement Stichting iDEALnet Rekencentrum  

  

Stichting iDEALnet Rekencentrum, (“Stichting iDEALnet”) is een administratief dienstverlener. 

Stichting iDEALnet handelt volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBG). 

Bij het gebruik van de website vragen wij om de persoonsgegevens van 

ouders/verzorgers/studenten18+. Deze ouders/verzorgers/studenten18+ zijn de gebruikers van de 

website en zullen hierna aangeduid worden als Gebruiker. Deze gegevens gebruiken wij voor het 

uitvoeren van onze dienstverlening. Deze gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en 

worden vertrouwelijk behandeld.   

Beveiliging   

De website iDEALnet.nl is een internetapplicatie. Al het verkeer via internet wordt versleuteld. Voor 

de opslag van (persoons)gegevens wordt gebruik gemaakt van versleutelingen. Wanneer een 

Gebruiker een bestelling of betaling doet, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste 

technieken, de SSL, Secure Socket Layer. Dit encryptie protocol beveiligt de communicatie op het 

internet.  

Stichting iDEALnet zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 

aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling of betaling. 

Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de 

gegevens te respecteren.  

Welke gegevens worden verwerkt?  

De gegevens die worden verwerkt zijn gericht op persoonsgegevens en bankgegevens van 

de gebruiker. De gegevens bestaan uit: 

Achternaam, Voornaam en voorletters  

Geslacht  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Banknummer  

Banknaam  

Bank tenaamstelling  

Telefoonnummer privé, werk en/of mobiel  

Gebruikersnaam  

E-mailadres  

Student- of Leerlingnummer  

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt en verwerkt?  

De gegevens worden gebruikt om te berichten over meldingen die vanuit de organisatie of instelling 

aan de gebruiker worden verstuurd. Deze berichten worden verzonden naar het e-mail adres dat 

bekend is bij de organisatie of instelling of door de gebruiker zelf is ingevuld op de website. Er wordt 

geen spammail verstuurd naar deze e-mail adressen. Deze e-mail adressen zijn zodoende ook 

alleen bekend bij de school en worden niet verstrekt aan derden.   

  

Wie kan de gegevens inzien?  

De gebruiker kan zelf via iedere plek waar hij toegang tot internet heeft exact zien welke informatie 

en gegevens zijn opgenomen. De gegevens zijn terug te vinden op de ouder portal onder de link 

‘mijn profiel aanpassen’, en bereikbaar via de website www.idealnet.nl. De gegevens kan de 

Gebruiker zelf wijzigen of laten wijzigen, middels schriftelijk verzoek hiertoe, door een medewerker 

van organisatie of instelling.  
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Verschillende beheerderniveaus   

Op de registratieterminal zijn een aantal beheerderniveaus ingesteld. Op deze manier zijn de 

beheerderniveaus gekoppeld aan de diverse medewerkergroepen op de organisatie of instelling. Zo 

kan iemand met beperkte rechten niet bij bepaalde bestanden komen in de registratieterminal. Deze 

verschillende beheerders niveaus zijn gekoppeld aan beheerderpasjes.   

  

Cookies   

iDEALnet maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat in de 

tijdelijke internet bestanden van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen 

persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor de gebruiker 

gemakkelijker en sneller te maken.   

  

Wijzigingen  

Stichting iDEALnet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacystatement. Dit beleid kunnen wij te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met 

onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit 

privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar privacy@idealnet.nl.  
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