
Privacy statement en Gebruiksvoorwaarden - Charge Your Brainzzz  

Charge Your Brainzzz is een gezamenlijk project van Glos Educatief 
Charge Your Brainzzz bestaat onder andere uit een lespakket, een website en een mobiele app. Charge Your 
Brainzzz is bedoeld voor schoolgaande jongeren en met name voor het tweede biologieleerjaar onderbouw 
vmbo-t, havo en vwo. Met het project wil de Hersenstichting jongeren informeren over het belang van slaap 
voor gezonde hersenen en hen stimuleren hun eigen slaapgedrag te verbeteren.  

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de onderdelen binnen 
Charge Your Brainzzz. In deze Gebruiksvoorwaarden leggen wij ook uit hoe wij gebruik maken van cookie- 
achtige technieken. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wij raden daarom aan om van tijd tot 
tijd deze Gebruiksvoorwaarden te lezen. Om het leesgemak te vergroten zullen we hierna spreken over Charge 
Your Brainzzz, waarmee we het gehele project en alle onderdelen daarvan bedoelen.  

Datum laatste update van deze Gebruiksvoorwaarden: 20 mei 2019  

1 Verantwoordelijkheid 
1.1 Glos Educatief is verantwoordelijk voor Charge Your Brainzzz.  

2 Gebruik van Charge Your Brainzzz  

2.1 In Charge Your Brainzzz is allerlei informatie opgenomen over slaap. Charge Your Brainzzz is bedoeld voor 
jongeren om zelf informatie te verzamelen over slaap en alles wat daarbij komt kijken. De informatie is niet 
bedoeld als medisch advies en is geen vervanging voor een bezoek aan of advies van een arts, zorgverlener of 
andere specialist.  

2.2 Wij willen Charge Your Brainzzz steeds verbeteren, duidelijker maken en zorgen dat de informatie up-to-
date is. Ondanks onze inspanning kan het natuurlijk voorkomen dat de informatie niet meer volledig of actueel 
is. Als je gebruik maakt van de app raden we aan om deze automatisch te laten updaten via de App Store/ Play 
Store op jouw smartphone of tablet. Je beschikt dan altijd over de laatste versie met de meest recente 
informatie en verbeteringen. Bij het bezoeken van de App Store/ Play Store krijg je altijd de meest recente 
versie van alle informatie te zien.  

3 Beschikbaarheid  

3.1 Wij proberen ervoor te zorgen dat Charge Your Brainzzz altijd beschikbaar is, maar dit kunnen wij niet 
garanderen. De Charge Your Brainzzz app werkt het best als je zorgt dat je altijd gebruik maakt van de laatste 
versie, die je kunt downloaden via de App Store/ Play Store. De Charge Your Brainzzz website werkt het best als 
je gebruik maakt van recente versies van moderne browsers.  

4 Privacy 

4.1 Om Charge Your Brainzzz goed te laten werken en te voldoen aan onze verplichtingen moeten we een 
aantal gegevens verzamelen, desalniettemin hebben we als uitgangspunt dat we zo min mogelijk persoonlijke 
gegevens verzamelen.  

4.2 Om gebruik te maken van Charge Your Brainzzz moeten jouw gegevens worden verwerkt. Dat kunnen 
technische gegevens zijn, zoals het besturingssysteem van jouw apparaat, maar ook gegevens die door de 
Nederlandse wet worden aangemerkt als een persoonsgegeven.  

4.3 De gegevens die we verzamelen om te meten hoe Charge Your Brainzzz functioneert zijn bijvoorbeeld, 
maar niet uitsluitend:  



4.3.1 Gebruikte browser, besturingssysteem, provider, IP-adres, taal, scores 
 

4.4 De gegevens die we verzamelen die nodig zijn om contact met gebruikers te kunnen onderhouden zijn 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:  

4.4.1 Naam, e-mailadres, gekozen nickname, naam van de school, leeftijdscategorie  

4.5 In beginsel wordt alle data verwerkt op Europees grondgebied. 
Vanwege het gebruik van het internet als techniek om Charge Your Brainzzz te publiceren en gegevens te 
verzamelen is het echter mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van infrastructuur of diensten van bedrijven 
die gevestigd zijn buiten de EU.  

4.6 We bewaren data niet langer dan noodzakelijk.  

4.6.1 Gegevens met betrekking tot de game worden 10 maanden bewaard  

4.6.2 Gegevens met betrekking tot het inschrijven voor het lespakket worden 
1 jaar bewaard of zoveel langer als je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen  

4.7 Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens die we verzamelen. Glos Educatief houdt zich in alle 
gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. We toetsen daarnaast met regelmaat 
of het verstandig of noodzakelijk is om in de wijze van verwerking wijzigingen aan te brengen.  

 

5 Cookies en Google Analytics  

5.1 Om Charge Your Brainzzz goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. We informeren je bij 
het openen van de website over cookies en vragen daar ook je toestemming voor je de site echt opent.  

5.2 Charge Your Brainzzz maakt gebruik van Google Analytics en plaatst daarvoor ook een of meerdere 
cookies. Wij gebruiken Google Analytics om te meten welke informatie wordt gelezen en of de informatie in 
Charge Your Brainzzz makkelijk wordt gevonden. Op basis van deze informatie kunnen wij Charge Your Brainzzz 
verbeteren. Wij hebben Google Analytics op een zo privacy vriendelijke manier als mogelijk ingesteld. Hierdoor 
worden zo min mogelijk gegevens gedeeld met Google.  

5.3 Als je niet wilt dat Charge Your Brainzzz op de website Google Analytics gebruikt dan kun je dit uitzetten. 
Het scherm waarin je informatie vindt over het plaatsen van cookies scherm opent de eerste keer dat je de 
Charge Your Brainzzz website opent. Mocht je je keuze later willen wijzigen kan dat natuurlijk. Verwijder de 
cookies van de Charge Your Brainzzz website en je krijgt de keuze opnieuw.  

6 Intellectuele eigendomsrechten  

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, octrooirechten, databankrechten en 
merkenrechten die verband houden met Charge Your Brainzzz en de informatie die hierop staat rusten bij de 
Glos Educatief, de Hersenstichting en/of haar licentiegevers. Je mag daardoor bijvoorbeeld niet zomaar de 
informatie uit Charge Your Brainzzz kopiëren en verspreiden of Charge Your Brainzzz namaken.  

7 Aansprakelijkheid  

7.1 Wij zijn, voor zover de wet dat toestaat, niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik van Charge 
Your Brainzzz en door de informatie die daarop staat.  



7.2 Wanneer er hyperlinks in de informatie op Charge Your Brainzzz staan naar websites van anderen, is dat 
alleen om je extra informatie te geven. Wij hebben geen invloed op de websites van anderen en zijn niet 
aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Wij controleren niet of wat er op de websites van anderen staat klopt. 
Deze websites van anderen hebben mogelijk eigen voorwaarden. Wij raden je aan om die te lezen.  

 

8 Overige bepalingen  

8.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als er een conflict ontstaat over deze 
Gebruiksvoorwaarden, kan dit worden voorgelegd aan een rechter die volgens Nederlands recht hierover mag 
oordelen.  

9 Recht op inzage en correctie  

9.1 Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of 
verwijderen. Je verzoek kan je indienen per brief of e-mail, voorzien van je naam, adres, evt. telefoonnummer 
of e-mailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je kan deze richten aan:  

Glos Educatief, Zeeweg 55, 3235 AX Rockanje of naar info@gloseducatief.nl 

10 Vragen of klachten  

10.1 Als je vragen of klachten hebt over Charge Your Brainzzz, of als je vragen hebt over de 
gebruiksvoorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen:  

Glos Educatief, Zeeweg 55, 3235 AX Rockanje of info@gloseducatief.nl 

10.2 Als je meent dat jouw privacy wordt geschonden, kun je hierover ook contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens, die een onderzoek kan instellen of kan bemiddelen. Zie meer informatie: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 


