
 
 

 

Privacyverklaring Online MEE Academie 

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij via de Online MEE Academie verzamelen 

en verwerken, waarom we dit doen, hoe we omgaan met het delen van gegevens, hoe 

lang wij je gegevens bewaren en welke rechten je hebt ten aanzien van de gegevens. 

Ook lichten we toe welke gegevens we verzamelen bij het gebruik van de Online MEE 

Academie en hoe je gegevens worden beschermd. Dit privacybeleid geldt voor de 

dienstverlening van de Online MEE Academie van MEE NL.  

MEE NL, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.  

Telefoon: 030-2363707 en mail: academie@mee.nl. 

Algemeen 

MEE NL respecteert je privacy. We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Wij 

hanteren daarbij de uitgangspunten van de wet Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). We zullen deze gegevens nooit verkopen, verhandelen of 

delen met partijen die niets met de diensten van MEE te maken hebben.   

Als je een aankoop doet via de Online MEE Academie leggen wij jouw NAW gegevens en 

emailadres vast.  We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt 

verstrekt. Wij registreren de voortgang van jouw deelname aan het product (e-learning, e-

book, webinar) dat je hebt gekocht. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk en 

doen dit niet langer dan nodig is.  

Je rechten 

Je hebt verschillende rechten indien je persoonsgegevens door MEE NL worden verwerkt.  

• Je hebt het recht te weten welke gegevens MEE NL van je heeft.  

• Je hebt het recht om de gegevens in te zien. 

• Je kunt vragen je persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen.  

• Je hebt het recht aan te geven dat de verwerking van je gegevens dient te worden 

beperkt en/of je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen.  

• Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die MEE NL van je heeft. 

Om deze bijvoorbeeld door te geven aan een andere organisatie. 

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? 

Stuur een email met vermelding van je naam, woonplaats en je verzoek aan 

academie@mee.nl 

Beveiliging 

Met de leverancier van de Online MEE Academie (Skillba) heeft MEE NL een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin zijn goede afspraken gemaakt rondom de 

bescherming van je gegevens. 

Wijzigingen voorbehouden privacyverklaring 



 
 

 

MEE NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 

privacyverklaring van haar Online MEE Academie. Elke aanpassing zal op de Online MEE 

Academie worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat 

je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.  
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