BUSINESS TALEN ROTTERDAM BV PRIVACYREGLEMENT
Privacyreglement verwerking cursistengegevens
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Cursist: persoon die onderwijs volgt bij Business Talen Rotterdam BV;
b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
c. Verwerking en administratie van persoonsgegevens: elke handeling of elk
geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder
geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, alsmede het afschermen, uitwissen of – na 2 jaar na het
beëindigen van de cursus – vernietigen van gegevens.
d. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgege vens;
e. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon die het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is de leiding van
Business Talen Rotterdam BV in de persoon van dga drs Herman Groenewegen;
f. Beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is
belast met de (dagelijkse) zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, alsmede
voor het bewaren en verwijderen van gegevens;
g. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
h. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
i. Bevoegd gezag: Business Talen Rotterdam BV in de persoon van dga drs Herman
Groenewegen;
j. Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee betrokkene aanvaardt dat de hem/haar betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt.
Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement
2.1 Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een cursist die
door Business Talen Rotterdam BV worden verwerkt.
2.2 Dit reglement heeft tot doel:
a. de persoonlijke levenssfeer van cursisten van wie persoonsgegevens worden
verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken
van onjuiste gegevens;
b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan
het doel waarvoor ze verzameld zijn;
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c. de rechten van de cursisten te waarborgen.
Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de gegevens geschiedt ten behoeve van: a. de organisatie of het
geven van het onderwijs, de begeleiding van cursisten dan wel het geven van
studieadviezen; b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; c. het
behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; d. het
verslag doen van de behaalde studieresultaten.
Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
Geen andere persoonsgegevens van een cursist worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens,
alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene; Indien cursist in het bezit is van
een door DUO-lening, wordt het persoonsgebonden BSN-nummer van de cursist
eveneens opgenomen;
b. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de
behaalde studieresultaten;
Artikel 5 Het beheer van (de verwerking van) persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden op naam van de cursist verzameld. De verzameling van
persoonsgegevens van de cursist vormt het dossier.
Artikel 6 Verstrekking van gegevens
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. Degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn
met de verwerking van persoonsgegevens van cursisten of die daarbij
noodzakelijk zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld de docenten. Alvorens toegang
te krijgen tot persoonsgegevens, hebben zij kennis genomen van het
privacyreglement en dit ondertekend.
b. Indien cursist in het bezit is van een DUO-lening, worden de
persoonsgegevens met DUO uitgewisseld, echter uitsluitend om inzicht te
krijgen in de examenresultaten (inburgering, NT1 en NT2) .
Artikel 7 Toegang tot persoonsgegevens
Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot
de persoonsgegevens: degenen die zijn belast met of leiding geven aan de
activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij
noodzakelijk zijn betrokken.
Artikel 8 Beveiliging en geheimhouding
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8.1 De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische
maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand
der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau,
gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens
met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling
en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
8.2 Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de
beheerder via een coderings- en wachtwoordbeveiliging de gegevens beschermen.
8.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de
beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep,
functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet
indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de
uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 9 Informatieplicht
9.1 De verantwoordelijke informeert betrokkene over de persoonsgegevens die
worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden
verstrekt.
9.2 De verantwoordelijke informeert betrokkene over het verwerken van diens
persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of,
indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan de verwerking.
Artikel 10 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
10.1 Elke betrokkene heeft het recht op inzage.
10.2 Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die
binnen twee weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.
10.3 Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke aantoont dat bepaalde
opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van
het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, draagt de
verantwoordelijke binnen twee weken nadat betrokkene de onjuistheid c.q.
onvolledigheid heeft aangetoond, zorg voor verbetering, aanvulling of verwijdering. In
dat geval worden eventueel betaalde kosten terugbetaald.
Artikel 11 Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de studie is
beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht.
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Artikel 12 Klachten
12.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet
door de instelling worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot de
verantwoordelijke.
12.2 Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem
acceptabel resultaat, kan hij zich wenden tot het College Bescherming
Persoonsgegevens.
Artikel 13 Inwerkingtreding
In werking getreden op 16 juli 2014
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