
Privacybeleid 
Effectief: 18 oktober 2021 

1. INLEIDING  
Het is de missie van Seesaw om een omgeving te creëren waarin 
leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het beschermen van uw 
privacy is van fundamenteel belang voor onze missie en ons bedrijf. 
Dit Privacybeleid regelt het gebruik van Persoonsgegevens die worden 
verzameld door onze websites op seesaw.me, de Seesaw-Applicaties, 
en alle andere online of offline aanbiedingen (gezamenlijk "de 
Seesaw-Service", "de Service", "Seesaw", "wij", "ons", of "onze"). Dit omvat, 
bijvoorbeeld, persoonlijk identificeerbare informatie die wij verzamelen 
wanneer u een account aanmaakt ("Accountinformatie"), inhoud die is 
toegevoegd aan leerdagboeken ("Inhoud van Leerdagboeken"), 
activiteiten die docenten creëren ("Activiteiten"), en berichten 
("Berichten") die via Seesaw zijn verzonden.  

Om Seesaw te kunnen gebruiken, dient u een account aan te maken 
en akkoord te gaan met dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat 
met dit Privacybeleid, kunt u Seesaw niet gebruiken. U kunt te allen 
tijde contact met ons opnemen als u vragen hebt over dit beleid op 
help@seesaw.me. 

In dit Privacybeleid wordt onder "Persoonsgegevens" verstaan: alle 
informatie over een identificeerbare persoon of informatie die kan 
worden gebruikt om een persoon te identificeren, en omvat 
"persoonsgegevens" zoals die term is gedefinieerd in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("GDPR"). 
Onder “Leerlinggegevens” wordt verstaan alle persoonlijke informatie, 
metagegevens of inhoud die direct kan worden toegeschreven aan 
een leerling die de Seesaw-service gebruikt. 

2. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID 
Seesaw kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid 
om rekening te houden met wijzigingen in onze toepassingen of de 
toepasselijke wetgeving. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit 
Privacybeleid die wezenlijk van invloed zijn op uw rechten, zullen wij u 
per e-mail op de hoogte stellen van deze wijzigingen, en een 
kennisgeving plaatsen op onze service, of anderszins contact met u 
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opnemen zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. Uw 
voortgezet gebruik van de Services na kennisgeving door Seesaw, 
betekent dat u instemt met het nieuwe Privacybeleid. 

3. SEESAW EN FERPA 
De door Seesaw verzamelde gegevens omvatten Leerlinggegevens uit 
onderwijsdossiers die vallen onder de Family Educational Rights and 
Privacy Act, "FERPA ", ("FERPA Records"), waaronder namen van 
leerlingen, namen van ouders of voogden ("Gezinsleden"), Berichten, 
en Inhoud van  Leerdagboeken. Voor zover Leerlinggegevens FERPA 
Records bevatten, wijst u Seesaw aan als een 
"Schoolfunctionaris" (zoals die term wordt gebruikt in FERPA en de 
uitvoeringsvoorschriften) onder de directe controle van de school met 
betrekking tot het gebruik en onderhoud van de FERPA Records en 
Seesaw stemt ermee in om te voldoen aan FERPA. 

4. SEESAW EN COPPA 
De Children's Online Privacy Protection Act beschermt persoonlijke 
informatie van een kind jonger dan 13 jaar. Hoe wij informatie 
verzamelen van gebruikers jonger dan 13, de soorten informatie die wij 
verzamelen en de redenen voor het verzamelen van deze informatie 
worden beschreven in respectievelijk Deel 7, 8 en 9. We vragen 
gebruikers jonger dan 13 niet om meer informatie bekend te maken 
dan redelijkerwijs nodig is om de Services te gebruiken.  

We maken gebruik van een handvol analytics providers met 
betrekking tot alle gebruikers, inclusief gebruikers jonger dan 13 jaar, 
om ons te helpen de Services te verbeteren. Deze externe 
dienstverleners gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden 
dan het leveren van de Services. U kunt een lijst van Seesaws externe 
dienstverleners en hun privacybeleid hier bekijken: https://
web.seesaw.me/subprocessor. Als u vragen hebt over onze externe 
dienstverleners, kunt u contact met ons opnemen via help@seesaw.me. 

Informatie voor ouders of voogden over hoe u gegevens over uw 
leerling kunt corrigeren, bewerken, downloaden, bijwerken of 
verwijderen, vindt u in de paragrafen 17 en 18 hieronder.  

5. SEESAW EN GDPR 
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Seesaw voldoet aan de GDPR en stelt inwoners van de EU, het VK en 
Zwitserland in staat hun in die verordening beschreven rechten uit te 
oefenen. De doeleinden waarvoor Seesaw uw gegevens verzamelt, de 
categorieën en specifieke soorten gegevens, en onze praktijken en ons beleid 
met betrekking tot de verwerking van uw gegevens zijn beschreven in dit 
Privacybeleid en onze Overeenkomst inzake Gegevensverwerking. Als u 
specifieke vragen hebt over hoe Seesaw voldoet aan de GDPR, raadpleeg 
dan onze GDPR-pagina of neem contact op met help@seesaw.me. 

6. VAN WIE VERZAMELT SEESAW INFORMATIE? 
Wij verzamelen informatie van personen die een account aanmaken 
op Seesaw, waaronder leerkrachten, leerlingen en gezinsleden. Wij 
verzamelen ook beperkte loggegevens van alle bezoekers aan onze 
marketingwebsite. 

7. HOE VERKRIJGT SEESAW MIJN INFORMATIE? 
Wij verkrijgen informatie uit de gegevens die u en anderen verstrekken, 
van uw apparaat(en), en van diensten van derden. De categorieën 
van bronnen waaruit wij informatie hebben verzameld of ontvangen 
zijn onder meer: 

• U: Wij verzamelen de inhoud, communicatie en andere 
informatie die u verstrekt wanneer u Seesaw gebruikt. 

• Andere mensen: Wij verzamelen informatie die andere mensen 
verstrekken wanneer zij Seesaw gebruiken, zoals wanneer een 
docent het telefoonnummer van een ouder toevoegt om 
updates over het werk van een leerling te sturen.  

• Uw appara(a)t(en): Wij verzamelen informatie van en over de 
computers, telefoons en andere met het web verbonden 
apparaten die u met Seesaw gebruikt. 

• Derde partijen: Wanneer u een Seesaw-account aanmaakt met 
behulp van een dienst van derden (bijv. Google of Clever), 
hebben wij toegang tot de naam, profielfoto en e-mailadres 
(indien beschikbaar) die door deze diensten worden verstrekt. 

8. WELKE INFORMATIE VERZAMELT SEESAW? 
Accountinformatie: Wanneer u een account aanmaakt op Seesaw 
verzamelen wij uw naam, e-mailadres, wachtwoord, en optionele 
profielfoto. Seesaw kan ook uw telefoonnummer verzamelen indien u 
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dit invoert in uw Accountinstellingen. Leerkrachten die Seesaw 
gebruiken, kunnen het e-mailadres of telefoonnummer van een 
gezinslid aan Seesaw toevoegen om berichten of updates over 
schoolwerk te sturen. Wij verzamelen geen telefoonnummers van 
leerlingen.  

Leerlingen mogen niet zelf een account aanmaken, maar moeten voor 
een Seesaw-les worden uitgenodigd door een docent of 
schoolbeheerder. Voor zover leerlingen toestemming hebben om 
Seesaw te gebruiken, verzamelt Seesaw persoonlijk identificeerbare 
informatie die nodig is om de Service te verlenen, waaronder de naam, 
het e-mailadres en een optionele profielfoto van een leerling. Deze 
informatie kan worden ingevoerd door een leraar of de leerling of 
worden ingevuld vanuit het account van de leerling bij een 
aanmeldingsdienst van derden, zoals hun Google-account. 

Gebruikers kunnen wijzigingen aanbrengen aan hun profiel, 
berichtvoorkeuren en andere accountgegevens in 
Accountinstellingen. 

Inhoud van Leerdagboeken: Seesaw verzamelt inhoud die is 
toegevoegd aan een klas- of leerdagboek van een leerling. Deze 
inhoud kan bestaan uit foto's, audiovisuele inhoud (inclusief van de 
camera, microfoon of foto/video bibliotheek van uw apparaat), 
tekeningen, bestanden, notities, hyperlinks, en andere manieren om 
het leren van leerlingen te documenteren. We voegen regelmatig 
soorten informatie toe die kunnen worden geüpload naar een 
Leerdagboek, en deze vallen allemaal onder dit Beleid. We verzamelen 
ook opmerkingen over berichten in de klas en leerdagboeken van 
leerlingen, met inbegrip van tekst- en spraakopnames. Inhoud van 
een leerdagboek die door een leerling of docent wordt geüpload, kan 
worden beschouwd als een leerlingdossier zoals gedefinieerd door 
FERPA. 

Berichten: Seesaw verzamelt alle berichten die in Seesaw worden 
verzonden en ontvangen. Berichten kunnen bestaan uit tekst, audio, 
video, foto’s, tekeningen, bestanden, notities, hyperlinks of andere 
informatie.  

Activiteiten: Leerkrachten kunnen Seesaw gebruiken om activiteiten 
met hun leerlingen te maken.  Activiteiten kunnen tekst- of gesproken 
instructies bevatten voor het uitvoeren van de activiteit, een voorbeeld 



van een correct antwoord, of een sjabloon dat leerlingen kunnen 
bewerken. 

Activiteit Auteursprofielen: Leraren die ervoor kiezen om hun 
activiteiten te publiceren in de Gemeenschappelijke 
Activiteitenbibliotheek of de Activiteitenbibliotheek die door hun school 
wordt beheerd, kunnen ook een auteursprofiel voor activiteiten 
aanmaken. Dit omvat de naam en profielfoto die zij kunnen kiezen om 
te publiceren op hun Auteursprofiel, evenals hun schoolnaam en 
locatie. 

Communicatie: Seesaw verzamelt alle informatie die u rechtstreeks 
naar ons verzendt, zoals e-mailberichten, telefoon- of chatgesprekken, 
of de informatie via uw antwoorden op onze optionele enquêtes. 

Informatie van uw Google-account of Andere Aanmeldingsdienst van 
Derden: Seesaw staat schoolbeheerders, leraren, gezinsleden en 
leerlingen (na te zijn uitgenodigd door een leraar) toe om zich aan te 
melden voor en in te loggen op onze service met behulp van een 
Google- of Clever-account. Docenten kunnen ook leerlingaccounts 
aanmaken namens de leerlingen in hun klas. Wanneer u een Seesaw-
account aanmaakt met behulp van een van deze Diensten van Derde 
Partijen, gebruiken wij de naam, profielfoto en het e-mailadres (indien 
beschikbaar) die door deze diensten worden verstrekt. Seesaw deelt 
uw gegevens niet met deze diensten. 

Loggegevens: Wanneer u Seesaw gebruikt of onze website bezoekt, 
ontvangen wij loggegevens zoals uw IP-adres, cookie-identifiers, 
browsertype, besturingssysteem, apparaatinformatie en -identifiers en 
uw mobiele provider. Daarnaast kunnen wij aanvullende informatie 
ontvangen of verzamelen, zoals de verwijzende webpagina, 
verwijzende zoektermen, bezochte pagina’s en andere informatie over 
uw interacties met Seesaw.  

9. HOE GEBRUIKT SEESAW DEZE INFORMATIE? 
Wij gebruiken deze informatie om: 

• U toegang te verlenen tot de Service en deze te gebruiken door 
uw identiteit te verifiëren en de Inhoud van uw Leerdagboek, 
Activiteiten en Berichten op te slaan. 

• Ondersteuning te bieden aan leerkrachten, schoolbeheerders, 
en Gezinsleden. 



• Schoolbeheerders te voorzien van informatie over hoe Seesaw 
presteert op hun scho(o)l(en).  

• Als u meldingen hebt ingeschakeld, u op de hoogte stellen van 
activiteiten op en updates van uw account of het account van 
uw leerling. 

• Onderzoek te doen naar, inzicht te krijgen in en analyseren van 
gebruikerstrends om nieuwe functies voor onze producten te 
verbeteren en te ontwikkelen. 

• Promoten en adverteren van de Services en verbeteringen aan 
Seesaw die relevant zijn voor docenten, scholen en gezinnen. 

• Activiteiten op onze service waarvan wij menen dat zij in strijd 
zijn met de wet, de toepasselijke regelgeving of het beleid van 
Seesaw te onderzoeken, te voorkomen en op te sporen. Wij 
kunnen, op verzoek van een school, accounts onderzoeken om 
te bepalen of deze voldoen aan het schoolbeleid. 

U kunt uw toestemming voor het verzamelen van uw 
Persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken, maar u zult 
Seesaw dan niet langer kunnen gebruiken.  

10. STAAT SEESAW RECLAME DOOR DERDEN TOE OF DEELT 
HET GEGEVENS VOOR RECLAME VOOR PRODUCTEN VAN 
DERDEN? 
Nee. Ons bedrijfsmodel is eenvoudig: wij rekenen voor optionele, extra 
functies bovenop ons gratis product en hebben geen belang bij het 
adverteren van producten of diensten van derden binnen Seesaw. We 
tonen nooit advertenties van derden, delen nooit gegevens voor 
reclame of marketing van producten of diensten van derden, en staan 
ook niet toe dat gegevens worden verzameld door adverteerders van 
derden of gegevenshandelaars om voor hun eigen doeleinden te 
gebruiken. We staan ook geen in-app-aankopen toe voor 
leerlingaccounts.  

11. IN WELKE BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN KAN HET NODIG 
ZIJN DAT SEESAW MIJN GEGEVENS DEELT? 
Wij delen gegevens met derden in de beperkte omstandigheden die 
hieronder worden beschreven: 



• We maken gebruik van een klein aantal externe dienstverleners 
om Seesaw te laten functioneren en te verbeteren - bijvoorbeeld 
een datacenteroperator die onze servers beheert of een 
notificatiedienst die ons helpt u berichten over uw account te 
sturen. Deze diensten hebben toegang tot uw Persoonlijke 
Gegevens nodig om te kunnen werken (d.w.z. uw e-mailadres is 
nodig om u een e-mail te kunnen sturen), maar zijn contractueel 
verplicht om aan onze strenge beveiligingsnormen te voldoen, 
de nauwkeurigheid van de door hen verzamelde gegevens te 
handhaven en mogen de Persoonlijke Gegevens alleen in 
identificeerbare vorm gebruiken ten behoeve van het verlenen 
van de Seesaw-service. Wanneer deze diensten van derden de 
Persoonsgegevens (Personal Data, zoals die term is gedefinieerd 
in de GDPR) van inwoners van de EU, het VK of Zwitserland 
overdragen, nemen we stappen om te voldoen aan de GDPR om 
uw gegevensprivacy en -beveiliging te beschermen. Een lijst van 
onze externe dienstverleners vindt u hier.  

• Wij kunnen schoolbeheerders informatie verstrekken over de 
prestaties van Seesaw op hun scho(o)l(en). 

• Seesaw kan uw gegevens aan derden verstrekken om te 
voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of een geldig 
juridisch verzoek - inclusief om te voldoen aan vereisten op het 
gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving. Indien wij 
genoodzaakt zijn uw gegevens vrij te geven, zullen wij ons best 
doen u hiervan vooraf per e-mail op de hoogte te stellen, tenzij 
ons dit bij wet verboden is. 

• Seesaw kan Accountgegevens, Inhoud van Leerdagboeken en 
Berichten van leerlingen op verzoek bekendmaken aan de 
school van het kind, zoals vereist door de FERPA. 

• Standaard is dat Activiteiten die docenten maken privé zijn voor 
hun account. Als optie kunnen leerkrachten ervoor kiezen om 
door hen gemaakte activiteiten te publiceren in de 
Gemeenschappelijke Activiteitenbibliotheek of de 
Activiteitenbibliotheek die door hun school wordt beheerd. In 
deze gevallen wordt de activiteit en het auteursprofiel van de 
leraar openbaar gedeeld (in het geval van de 
Gemeenschappelijke bibliotheek) of met andere leraren van hun 
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school. Antwoorden van leerlingen op activiteiten worden nooit 
gedeeld in de Gemeenschappelijke bibliotheek of de 
Activiteitenbibliotheek van de school. 

• We kunnen activiteiten die gepubliceerd zijn in de openbare 
Gemeenschappelijke Activiteitenbibliotheek delen met docenten 
van wie we denken dat zij geïnteresseerd zijn om deze te 
gebruiken voor hun klas. 

• Wij kunnen uw Accountinformatie en Inhoud van een 
Leerdagboek openbaar maken of overdragen in verband met de 
verkoop, fusie, faillissement, verkoop van activa, of reorganisatie 
van ons bedrijf. U zult via e-mail of op een andere door de wet 
vereiste wijze op de hoogte worden gebracht van elke 
verandering in eigendom of gebruik van uw Persoonlijke 
Gegevens, alsmede van de keuzes die u mogelijk hebt met 
betrekking tot uw informatie (met inbegrip van het recht om uw 
informatie te wissen). De beloften in dit Privacybeleid zullen van 
toepassing zijn op uw gegevens zoals overgedragen aan de 
nieuwe entiteit. Indien Seesaw failliet gaat zonder opvolger, zal 
Seesaw uw gegevens verwijderen.   

12. VERZAMELT U GEGEVENS OVER [BLANCO]? 
Wij hebben alle gegevens die wij verzamelen opgesomd in punt 8 
hierboven ("Welke informatie verzamelt Seesaw?"). Wij beperken onze 
gegevensverzameling opzettelijk tot hetgeen wij nodig hebben om de 
Seesaw-service voor u te verrichten. 

13. WIE KAN DE IN SEESAW GEPLAATSTE INHOUD BEKIJKEN? 
Het werk van leerlingen is standaard privé voor de klas. Gebruikers 
kunnen de Inhoud van Leerdagboeken of berichten van een leerling in 
Seesaw niet bekijken, tenzij zij de leraar of schoolbeheerder zijn of door 
de leraar of schoolbeheerder zijn uitgenodigd om Seesaw te bekijken. 
Leerkrachten bepalen wie toegang heeft tot het account van een 
leerling door specifieke mensen toestemming te geven om verbinding 
te maken met het account van die leerling. Leerkrachten beslissen of 
gezinsleden het werk van hun leerling mogen bekijken, liken, delen of 
becommentariëren en of leerlingen het werk van klasgenoten mogen 
bekijken, liken en becommentariëren. Leerkrachten kunnen instellingen 
aanzetten die de goedkeuring van de leerkracht vereisen voor het 



werk van leerlingen, zodat leerkrachten de inhoud die door leerlingen 
wordt gedeeld, kunnen modereren en indien nodig verwijderen voor 
het wordt geplaatst. Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om 
bepaalde inhoud van de klas te publiceren op een publieke 
webpagina die beheerd wordt door Seesaw. Naast de controle over 
welk werk van leerlingen wordt gepubliceerd, hebben docenten de 
mogelijkheid om de openbare webpagina met een wachtwoord te 
beveiligen.  

Leerkrachten kunnen ook bepalen of leerlingen of gezinsleden 
Seesaw-inhoud op hun apparaat kunnen opslaan of een link naar 
specifieke Inhoud van een Leerdagboek kunnen krijgen. Seesaw kan 
echter niet alle vormen van delen voorkomen (bijv. door een 
screenshot te maken en op sociale media te plaatsen), dus het is 
belangrijk dat leraren alleen toegang verlenen aan geautoriseerde 
partijen en hun beleid met gezinnen bespreken. 

Schoolbeheerders hebben toegang tot alle Inhoud van 
Leerdagboeken en Berichten die in hun Seesaw-organisatie worden 
gedeeld, inclusief Berichten die zijn bewerkt of verwijderd.  

14. WERKT U SAMEN MET ANALYSEDIENSTEN VAN DERDEN? 
Seesaw wordt voortdurend verbeterd, en wij gebruiken verzamelde 
gegevens over hoe Seesaw wordt gebruikt - bijvoorbeeld op welke 
knoppen u klikt of welke pagina's u bezoekt - om die beslissingen te 
onderbouwen. 

Om ons te helpen deze gegevens te analyseren, maken wij gebruik 
van een klein aantal diensten van derden, zoals Google Analytics. Ga 
voor meer informatie naar het privacybeleid van Google. Klikhier om 
meer te weten te komen over hoe u zich kunt afmelden voor het 
gebruik van uw gegevens door Google Analytics.  

15. HOE GEBRUIKT U COOKIES? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij naar uw webbrowser 
overbrengen en waarmee wij uw webbrowser kunnen identificeren en 
informatie over uw account kunnen opslaan. Wij gebruiken deze 
cookies om u aangemeld te houden bij Seesaw, uw Seesaw-ervaring 
aan te passen, te begrijpen hoe u Seesaw dient te gebruiken, en 
Seesaw te promoten bij relevante docenten en scholen. U kunt ervoor 
kiezen om cookies te verwijderen of uit te schakelen via uw 
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browserinstellingen. Houd er rekening mee dat Seesaw mogelijk niet 
goed werkt als u alle cookies uitschakelt of weigert. 

16. HOE GAAT SEESAW OM MET VERLATEN ACCOUNTS? 
Seesaw behoudt zich het recht voor om accounts die gedurende een 
periode van meer dan een jaar niet door de accounthouder zijn 
geraadpleegd, permanent te verwijderen. Seesaw zal accounts waar 
de accounthouder langer dan zeven jaar geen toegang tot heeft 
gehad permanent verwijderen, behalve wanneer we verplicht zijn de 
informatie te bewaren voor wettelijke of nalevingsdoeleinden. Alvorens 
een verlaten account definitief te verwijderen, zal Seesaw trachten de 
accounthouder per e-mail op de hoogte te brengen. 

17. HOE U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNT BEKIJKEN, 
CORRIGEREN, BEWERKEN, EXPORTEREN OF BIJWERKEN 
U hebt het recht om uw door Seesaw verzamelde Persoonsgegevens 
in te zien, te corrigeren, of te downloaden voor transport naar een 
soortgelijke dienst, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke 
wetgeving. Als u een beheerder, leerkracht of Gezinslid bent, kunt u de 
informatie die aan uw Seesaw-account is gekoppeld rechtstreeks 
bijwerken door in te loggen op uwSeesaw-account en het tabblad 
Accountinstellingen op uw profiel te bekijken. Als u een ouder of voogd 
bent en informatie over uw kind wilt corrigeren, bewerken, downloaden of 
bijwerken, neem dan rechtstreeks contact op met uw leerkracht of school, of 
u kunt contact met ons opnemen via help@seesaw.me. 

18. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN ACCOUNTS 
Wenst u uw Seesaw-account te verwijderen of het Seesaw-account van uw 
kind te verwijderen, volg dan deze stappen of neem contact op met 
help@seesaw.me. Indien u verzoekt om verwijdering van uw account 
of inhoud die aan Seesaw is verstrekt, kan Seesaw nog steeds 
informatie bewaren voor zover dit nodig is om klantenondersteuning 
te bieden en onbedoelde verwijdering te voorkomen, of voor zover dit 
wettelijk vereist of toegestaan is. Indien u uw account beëindigt, zullen 
al uw gegevens onmiddellijk niet meer  beschikbaar voor u zijn, maar u 
dient zich ervan bewust te zijn dat Berichten en Inhoud van 
Leerdagboeken waaraan u samen met anderen aan hebt 
deelgenomen, voor die andere gebruikers beschikbaar blijven.  
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Indien uw school Seesaw voor Scholen heeft aangeschaft en de school 
het contract met Seesaw beëindigt en verzoekt om verwijdering van 
de accounts, zullen wij trachten de getroffen gebruikers per e-mail of 
op een andere wijze op de hoogte te stellen en de gebruikers de 
mogelijkheid bieden een account bij Seesaw aan te maken of te 
behouden voor het opslaan van door leerlingen gegenereerde inhoud. 

Als u een leraar of schoolbeheerder in de VS bent, dient u zich ervan 
bewust te zijn dat Seesaw op grond van de FERPA de 
onderwijsgegevens van leerlingen moet bewaren zodra een geldig 
verzoek om inzage in deze gegevens is gedaan. 

19. HOE HOUDT SEESAW UW GEGEVENS VEILIG? 
Seesaw neemt de bescherming van uw veiligheid en privacy serieus 
en we hebben een aantal maatregelen getroffen om de integriteit van 
uw informatie te beschermen, waaronder het gebruik van datacenters 
met toegangscontrole, routinematige beveiligingsaudits door derden, 
beperkte toegang van werknemers tot gebruikersinformatie en 
versleuteling van gegevens tijdens het transport. Voor meer 
informatie, gelieve dit artikelte lezen. 

In geval van een inbreuk op de beveiliging zal Seesaw de getroffen 
rekeninghouders binnen de wettelijk vereiste termijn op de hoogte 
stellen, zodat u stappen kunt ondernemen om uw gegevens veilig te 
stellen.  

20. HOE GAAT SEESAW OM MET GEGEVENS VAN 
INTERNATIONALE BEZOEKERS? 
Standaard kunnen alle Persoonlijke Gegevens die u aan Seesaw 
verstrekt worden gehost op servers die zich in de Verenigde Staten 
bevinden. Indien uw school Seesaw voor Scholen heeft aangeschaft, 
kan uw school ervoor kiezen alle gegevens in verband met uw Seesaw 
voor Scholen-account in een ander ondersteund land op te slaan. 
Door deel te nemen aan Seesaw voor Scholen stemt u ermee in dat 
uw school bepaalt waar uw gegevens worden opgeslagen.  Neem 
contact op met uw Seesaw voor Scholen-beheerder om na te gaan 
waar uw gegevens worden opgeslagen.  

Bij de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EU, het VK of 
Zwitserland houden wij ons aan de toepasselijke wetgeving om ervoor 
te zorgen dat er een toereikende rechtsgrondslag bestaat voor deze 

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/203258429-How-does-Seesaw-help-keep-student-data-safe-


overdracht. Bezoek https://web.seesaw.me/dpaOm onze 
overeenkomst inzake gegevensverwerking en 
standaardcontractbepalingen te bekijken.  

In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens 
bekend te maken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van 
overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten op het 
gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving.  

Seesaw verbindt zich ertoe klachten over uw privacy en onze 
verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens die overeenkomstig 
de Gegevensverwerkingsovereenkomst aan de Verenigde Staten zijn 
overgedragen, op te lossen. Inwoners van de Europese Unie, het 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die vragen of klachten hebben, 
kunnen eerst per e-mail contact opnemen met Seesaw op 
help@seesaw.me. 

21. VOLDOET SEESAW AAN DE WETTEN VAN UW STAAT? 
Wij krijgen soms de vraag of Seesaw voldoet aan specifieke wetten 
van Amerikaanse staten. Voor meer informatie over uw staat, zie hier. 

22. RECHTEN VAN INWONERS VAN CALIFORNIË EN NEVADA 
Als u in Californië woont, zie hier voor meer informatie over onze 
praktijken en uw rechten met betrekking tot uw gegevens. 

Indien u ingezetene bent van Nevada, hebt u het recht om af te zien 
van de verkoop van bepaalde Persoonlijke informatie aan derden die 
van plan zijn deze Persoonlijke informatie in licentie te geven of te 
verkopen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te 
nemen via help@seesaw.me met als onderwerp “Nevada Do Not Sell 
Request” en ons uw naam en het e-mailadres te geven dat aan uw 
account is gekoppeld. Gelieve te noteren dat wij uw Persoonlijke 
Informatie momenteel niet verkopen zoals verkoop wordt gedefinieerd 
in Nevada Revised Statutes Chapter 603A. Indien u vragen heeft, 
gelieve contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet. 

23. CONTACTINFORMATIE 
Heeft u vragen of feedback over dit Privacybeleid, neem dan contact 
op met help@seesaw.me. U kunt Seesaw per post bereiken op: 

Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery Street, Suite 750 

https://www.privacyshield.gov/
https://web.seesaw.me/dpa
mailto:help@seesaw.me
https://web.seesaw.me/state-laws
https://web.seesaw.me/privacy-california-residents
mailto:help@seesaw.me
mailto:help@seesaw.me
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