Gebruikersovereenkomst
Gebruikersovereenkomst in het kader van AVG t.a.v. Admin afnemers
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat nieuwe privacyregels met als
belangrijkste doel om persoonsgegevens beter te beschermen. Op basis daarvan hebben wij ons
huidige Privacy Statement daarop aangepast.
Partijen thans wensen te regelen onder welke voorwaarden de Admin voor aanbieders van DTS@ctief
wordt afgenomen.
Partijen
Aanbieder Admin: DTS@ctief B.V. Almystraat 14, Leerfabriek KVL, 5061PA, Oisterwijk KvK nr:
71150951 www.dtsactief.nl hierna te noemen: DTS@ctief
Gebruiker Admin: Afnemers DTSAdmin Definitie.
De beveiligde Admin voor aanbieders is ontwikkeld met als doel om gegevens in te zien met
betrekking tot voornaam, achternaam en toetsresultaten om op deze wijze het aangeboden
onderwijs te kunnen afstemmen op het praktijkonderwijs van Gebruiker Admin.
Lid 1 DTS@ctief biedt de Gebruiker Admin de faciliteit om via de Admin cursisten gegevens in te zien die
gebruik maken van de Webtrainer welke door DTS@ctief is ontwikkeld. De verkregen informatie waaronder de toets resultaten en persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens - uitsluitend voor het doel worden gebruikt zoals in de definitie is omschreven.
Lid 2 Toegang tot de Admin kan slechts worden verkregen via een inlogcode in combinatie met een
wachtwoord. Dit is strikt persoonlijk voor de Gebruiker Admin.
Lid 3 DTS@ctief kan besluiten nieuwe gegevens via de Admin aan te bieden dan wel een bestaande
aanbieding van bepaalde gegevens via de Admin te beëindigen. Van een besluit als hier bedoeld wordt
de Gebruiker Admin tijdig in kennis gesteld.
Lid 4 DTS@ctief heeft het recht om deze gebruikersovereenkomst onmiddellijk te beëindigen indien
geconstateerd wordt dat er sprake is van gebruik van de persoonsgegevens anders dan beschreven in
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en anders dan het doel omschreven in de definitie.
Lid 5 De gebruikersovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening; de looptijd is onbepaald doch
vervalt op het moment dat (voor zover van toepassing) het wettelijke recht van Gebruiker Admin op de
dienstverlening vervalt.
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