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De E-learning Wizard is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar 
klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten, hierbij hoort een 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 

Academies 
De geregistreerde persoonsgegevens gebruikt E-learning Wizard uitsluitend voor de communicatie 
over producten en diensten van de eigen organisatie. Door u aan te melden op een van de websites 
of academies van E-learning Wizard voor de nieuwsbrief, registratie of andere aanmelding geeft u de 
E-learning Wizard toestemming om u de nieuwsbrief van E-learning Wizard -  met daarin ook 
aanbiedingen van onze partners – toe te sturen per e-mail. Deze e-mail wordt u in beginsel 1 x per 
maand toegestuurd. Deze frequentie kan mogelijk bij bijzondere gelegenheden – te bepalen door E-
learning Wizard – verhoogd worden naar 2 keer per maand. In de nieuwsbrief vindt u de link 
‘Afmelden’ waardoor u zich ten allen tijde direct kunt afmelden voor de nieuwsbrief. 

Door u te registreren op een van de websites of academies van E-learning Wizard krijgt u toegang tot 
het overzicht van cursussen binnen de betreffende website of academie, welke u in 
organisatieverband of als individu kunt aanschaffen, volgens de voorwaarden gesteld in de 
Disclaimer, de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Voorwaarden Beroepsopleidingen E-learning 
Wizard B.V. De Disclaimer kunt u vinden op de betreffende website of academie of op www.e-
learningwizard.nl. Bij het registeren kunt u zich tevens direct registeren voor de nieuwsbrief. 

Uw persoonsgegevens worden door E-learning Wizard zorgvuldig bewerkt en beveiligd, en zullen 
nimmer aan derden worden verstrekt.  

De gegevensverwerking door E-learning Wizard valt onder het Vrijstellingsbesluit van de wetgeving 
ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het Vrijstellingsbesluit is 
te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl .  

Vertrouwelijke informatie 
Alle door u verstrekte informatie, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, wordt vertrouwelijk 
door E-learning Wizard behandeld. 

Cookies 
E-learning Wizard maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. 
Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website 
bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te 
vergemakkelijken. 
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft 
voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder 
of niet meer toegankelijk voor u zijn. 
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E-learning Wizard maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google 
Analytics). Via deze cookies krijgt E-learning Wizard inzage in het bezoek aan haar websites door 
informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan E-
learning Wizard de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van 
de websitebezoekers. E-learning Wizard kan niet zien wie (of welke pc) haar websites bezoekt.  

Daarnaast maakt E-learning Wizard gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login cookies 
voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze 
producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).  

Links naar andere websites  
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Ondanks een zorgvuldige selectie is E-
learning Wizard niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites 
omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright 
notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

 

Wijzigingen 
E-learning Wizard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy 
statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid. 
 

Klachtenregeling 
E-learning Wizard werkt met een klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u vinden op de 
betreffende website of academie of op www.e-learningwizard.nl.  
 
Zie de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Voorwaarden Beroepsopleidingen E-learning Wizard 
B.V. 
 
 
 
* E-learning Wizard werkt o.a. met de volgende merknamen: Cadenza Highschool, PO Management 
Academie, LerarenAcademie, ARIIX spelacademie.  
 
 
 
 
 
 
Voor vragen over de E-learning Wizard of dit privacy statement kunt u contact opnemen met: 
 
E-learning Wizard B.V. 
Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 21 
7316 BE Apeldoorn 
055 - 79 088 05 
info@e-learningwizard.nl 
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