
Privacybeleid websites Pronexus 

Uitgangspunten 

Pronexus respecteert je privacy en gaat daarom zorgvuldig met je gegevens om. Bij iedere 

keuze die we maken nemen we maatregelen om je privacy zo goed mogelijk te beschermen. 

Privacyverklaring 

Pronexus, gevestigd aan Pastoriestraat 145, 5612 EK te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Pronexus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten 
van Pronexus BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van 
de websites aan Pronexus BV verstrekt. 

Pronexus kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Voor- en achternaam  

• E-mailadres  

• IP-adres 

• Browser gegevens 

Waarom Pronexus gegevens nodig heeft 

Pronexus verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om 
verzoekt. Ook worden IP-adres en browser gegevens vastgelegd t.b.v monitoring van gebruik 
van onze websites. 
Daarnaast kan Pronexus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van 
een met u of uw werkgever gesloten overeenkomst of contract, doorgaans bestaande uit de 
levering van software of diensten.  

Hoe lang Pronexus gegevens bewaart 

Proenxus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  



Delen van persoonsgegevens met derden 

Pronexus deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Cookies 

We maken op publieke pagina’s van onze websites alleen gebruik van noodzakelijke cookies. Bij 
gebruik van onze applicaties gaat u akkoord met ons cookiebeleid door in te loggen op de 
applicatie. 

Uw privacy 

Wanneer u onze websites bezoekt kan uw IP alsook uw browser gegevens worden opgeslagen. 
Wanneer u een een contactformulier invult of een account hebt op een van onze websites dan 
kan aanvullend uw voor- en achternaam alsook uw e-mailadres opgeslagen worden.  
 
De informatie die wij van u hebben, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de 
informatie die wij verzamelen is veilig bij ons. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@pronexus.nl. Pronexus 
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij 
verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@pronexus.nl, dan verwijderen wij 
deze informatie. 

mailto:support@pronexus.nl


Beveiliging 

Pronexus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Wij zijn ISO/IEC 27001 (de standaard voor informatiebeveiliging) 
gecertificeerd. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pronexus verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met Pronexus op via support@pronexus.nl.  

Pronexus is eigenaar van de volgende websites: lba-pronexus.nl, llv-pronexus.nl, pronexus.nl, 
onderwijsopdekaart.nl, g4net.nl, go4net.nl, wijkplanner.nl, rmcnet.nl, lpanet.nl, gbanet.nl, 
onderwijsmonitor.nl, prognose.nl, prognoses.nl, onderwijsloket.nl, g4rmc.nl, rmcregio.nl, 
g4llv.nl, haagsonderwijsloket.nl en grootenbroeck.nl 

Pronexus is als volgt te bereiken:  
Postadres:  
Postbus 4126 
5604 EC  Eindhoven 

Bezoekadres:  
Pastoriestraat 145 
5612 EK  Eindhoven 
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