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Inleiding 
Parlangi vindt de bescherming van je persoonsgegevens en je privacy zeer belangrijk. 

In deze Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we 

verzamelen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te 

waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons bezorgt voor de 

goede werking van Parlangi. Parlangi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data 

Protection Regulation (GDPR).   

Dit houdt in dat wij in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons hebt 

bezorgd, zoals verder beschreven in deze Privacy Statement; 

• alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor de goede werking van Parlangi; 

• je uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorverkopen aan derde partijen; 

• op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 



Parlangi is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 

doornemen van deze Privacy Statement vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of 

de uitoefening van je rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?  
Je persoonsgegevens worden door Parlangi onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• het mogelijk maken van videoverbindingen; 

• deelname aan activiteiten van Parlangi; 

• het contacteren van gebruikers en coöperanten; 

• het versturen van nieuwsbrieven en andere communicatievormen om gebruikers en 

coöperanten te informeren over Parlangi; 

• het verwerken van betalingen, als gebruiker van Parlangi en/of als coöperant; 

• het bijhouden van gebruikersstatistieken; 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, 

verwerken en bewaren: 

• voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, dat noodzakelijk is voor een goede werking 

van de diensten van Parlangi, zoals bijvoorbeeld:   

✓ persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres; 

✓ andere persoonsgegevens: moedertaal, gewenste te spreken talen, interesses, 

voorkeuren; 

✓ gegevens voor betalingen: bedrag, bank, bankrekeningnummer. 

• voor het aanmaken van een (openbaar) profiel waarvan de gegevens door andere gebruikers 

kunnen geraadpleegd worden, zoals bv. foto, voornaam, nationaliteit, moedertaal, andere 

talen die je spreekt en op welk niveau, interesses, gewenste taalniveau van de 

gesprekspartner 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de goede werking van Parlangi. 

 

Informatie van het apparaat 
We verzamelen informatie van en over het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze 

diensten, waaronder: 

• hardware- en software-informatie zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaat specifieke 

instellingen en kenmerken, instellingen en kenmerken van apps, app-crashes, browsertype, 

versie en taal, besturingssysteem, tijdzones, identificaties die horen bij cookies of andere 

technologieën die specifiek je apparaat of browser kunnen identificeren (bijvoorbeeld 

IMEI/UDID en MAC-adres); 

• informatie over je draadloze en mobiele netwerkverbinding, zoals je serviceprovider en 

signaalsterkte; 

• informatie over sensoren van het apparaat zoals versnellingsmeters, gyroscopen en 

kompassen. 



Videogesprekken 
De videogesprekken die je via Parlangi voert, kunnen worden opgenomen. Zo kan je de video-

opnames later herbekijken omwille van didactische of andere redenen. Deze beelden kunnen alleen 

opgevraagd worden door de gebruikers van wie de opnames werden gemaakt en door Parlangi. Deze 

beelden worden door Parlangi niet verspreid aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de gebruikers die herkenbaar in beeld komen.  

 

Privacy en grensoverschrijdend gedrag 
Wees tijdens de videogesprekken ook aandachtig voor het beschermen van je eigen privacy en die 

van de andere gebruiker(s). Daarom geef je best nooit persoonlijke gegevens door zoals je volledige 

naam, adres en andere contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, sociale-mediaprofiel.  

Parlangi  doet er alles aan om de privacy van zijn gebruikers te waarborgen, maar kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken op de privacywetgeving door gebruikers van de 

diensten van Parlangi. 

We proberen er voor te zorgen dat je veilig gebruik kunt maken van Parlangi. Indien je toch 

grensoverschrijdend gedrag vaststelt of je privacy geschonden wordt door een andere gebruiker van 

Parlangi, neem dan contact op met ons. Indien nodig worden maatregelen genomen tegen 

misbruikers.  

 

Minderjarigen 
Het aanmaken van een profiel en bijhorende betaling dient steeds te gebeuren door een ouder of 

wettelijke vertegenwoordiger, die zich daarbij ook akkoord heeft verklaard met deze Privacy 

Statement. 

 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk 

is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Met elk van deze partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin de nodige afspraken 

opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld 

hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier uitdrukkelijk schriftelijk 

toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en deze ten allen tijde in 

te trekken.  

 



Bewaartermijn 
Parlangi  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je ze ons 

hebt bezorgd of niet langer dan door de wet bepaald. 

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van je 

gebruikerslicentie, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt, hetzij de 

wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door  Parlangi  dit 

rechtvaardigt. 

 

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je 

persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder 

maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo 

hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens Parlangi  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk/nodig en zorgen voor de encryptie van 

persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt 

recht op correctie en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.  

Je mag eisen dat je persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten 

aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen 

gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op je toestemming 

betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een 

ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.  

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de 

juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie 

verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met je toestemming, voor de 

vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de 

bescherming van de rechten van een andere persoon.  

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die 

verband houden met je bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 

de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.   



Je kunt de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, 

ontvangen in een gestructureerd en gangbaar formaat. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van je toestemming hebben verkregen, 

kun je je toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de 

intrekking van de toestemming blijft geldig. 

Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen om je rechten uit te 

oefenen.     

 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van 

je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij nemen je klacht 

ernstig en doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om je te helpen. 

 

Wijziging privacy statement  
Parlangi  kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 

onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 maart 2019. Oudere versies van onze privacy 

statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen. 

 

Parlangi cvba-so; info@parlangi.com 
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