Privacyverklaring voor cursisten Inburgering

Contactgegevens:
Gegevensverantwoordelijken (samen te noemen “de organisatie)”:
ROC van Amsterdam
Afdeling Educatie & Inburgering
Manager Mevrouw I. van der Grijn
Postjesweg 1057 DT AMSTERDAM
http:/www.rocva.nl
Functionaris voor Gegevensbescherming:
Marike Hoekstra-Krosenbrink
T:020-7281401
e-mail: m.hoekstrakrosenbrink@rocva.nl

Aanleiding
Het ROC van Amsterdam verwerkt van persoonsgegevens van al haar studenten en cursisten. In
haar privacy statement legt ze uit hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Door Blik op werk
zijn wij gewezen op een paar zaken in de privacy statement die voor inburgeringscursisten
aanscherping behoeven. Wij hechten eraan de verplichtingen vanuit de (aangescherpte)
privacywetgeving op een juiste en transparante wijze uit te voeren. Net als altijd gaan we ook nu en in
de toekomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens van studenten en
cursisten. Daarom hebben we besloten een privacyverklaring op maat maken voor onze
inburgeringscursisten. De voorwaarden die worden gesteld door het keurmerk “Blik op werk” zijn
hierin meegenomen.
Waarom verwerkt de organisatie jouw persoonsgegevens?
Onze organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens om het cursuscontract te kunnen uitvoeren en om
aan de verplichtingen te voldoen die wij als onderwijsinstelling hebben. Gegevens die niet nodig zijn
voor het uitvoeren van het cursuscontract of die niet nodig zijn voor het nakomen van wettelijke
verplichtingen, verwerken wij alleen met jouw toestemming.
Welke gegevens verwerkt de organisatie van jou?
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:
•
Contactgegevens;
•
Administratienummer;
•
Nationaliteit;
•
Studievoortgang;
•
Docenten en mentoren;
•
Financiën;
•
BSN;
•
Overige gegevens.
Medische gegevens verwerken we alleen op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke
toestemming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het doorgeven dat je epilepsie hebt, zodat de
organisatie adequaat kan optreden in nood. Wij zullen je nooit verplichten dergelijke gegevens te
overleggen.

Waar kun je zien dat welke gegevens wij van jou verwerken?
De organisatie houdt in een dataregister (Excel overzicht) bij welke categorieën van
persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Dit overzicht kun je vinden op onze website
https://www.rocva.nl/Footermenu/Info-voor-studenten). Als je hier vragen over hebt, kun je contact
opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.
Hoe gaat de organisatie om met jouw gegevens?
Bij het verwerken van jouw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Dit betekent dat de
organisatie niet meer gegevens zal verwerken dan noodzakelijk is om de rechten en plichten als
onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat jouw gegevens niet gebruikt zullen worden voor
andere doeleinden. Als je een vraag hierover hebt kun je contact opnemen met de Afdeling
Inburgering.
Hoe worden jouw gegevens beschermd?
Je gegevens worden zorgvuldig en veilig opgeslagen in de digitale registratiesystemen. De gegevens
worden zo mogelijk gecodeerd (dus niet direct naar de persoon toe te leiden) bewaard en uiteraard
niet langer dan noodzakelijk. Met dit leveranciers van applicaties heeft de onderwijsinstelling
verwerkersovereenkomsten gesloten zodat je privacy te allen tijde geborgd is.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
In het dataregister dat op de website
(https://talnet.sharepoint.com/organisatie/ict/informatiebeveiligingenprivacy/Paginas/De-nieuweprivacywet.aspx) is gepubliceerd is zichtbaar wie toegang heeft tot jouw gegevens. Medewerkers van
ROCvA worden niet op naam maar op functie genoemd. Ook kun je in dit dataregister zien met welke
externe partijen wij gegevens.
Intern
Ook hierbij is het uitgangspunt: toegang is er alleen voor medewerker die dit nodig hebben. Het zijn
dus medewerkers die betrokken zijn bij het geven van de cursus, denk bv aan een medewerker van
de administratie die jouw cursuscontract moet aanmaken, een docent die je cijfer in het systeem moet
zetten etc. In het dataregister kun je dit allemaal nalezen.
Extern
Elke cursist wordt voor aanvang van de cursus schriftelijk om toestemming gevraagd voor het door de
Onderwijsinstelling uitwisselen met Dienst Uitvoering Onderwijs van onderstaande gegevens:
•
NAWT-gegevens:
✓ Naam;
✓ Adres;
✓ Postcode en plaats ;
✓ Telefoonnummer.
•
Informatie betreffende examens, diploma’s en facturatie.
ICT applicaties
De organisatie gebruikt ICT-applicaties van diverse leveranciers om jouw gegevens te verwerken
(voorbeeld EduArte). Met dit soort leveranciers heeft de onderwijsinstelling
verwerkersovereenkomsten gesloten zodat je privacy te allen tijde geborgd is.
Overig
De gegevens worden niet gedeeld met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. De
gegevens worden ook niet verkocht of verhuurd aan derde partijen.
Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Binnen de Archiefwet zijn verschillende termijnen gekoppeld aan documenten. Reguliere
onderwijsdocumenten worden bv maximaal 7 jaar bewaard nadat je bent uitgeschreven. Op een
diploma rust een bewaarplicht van 50 jaar. Als je wilt weten hoe lang bepaalde informatie over jou
wordt bewaard, kun je het beste in het dataregister op onze website
(https://talnet.sharepoint.com/organisatie/ict/informatiebeveiligingenprivacy/Paginas/De-nieuweprivacywet.aspx) kijken, daar staan de bewaartermijnen per document opgenomen. Vragen hierover
kun je stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

Welke rechten heb jij?
De organisatie stelt jou graag in staat om gebruik te maken van de rechten die je hebt onder het
privacy recht:
•
•

•

Je kan altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die de organisatie
van jou verwerkt.
Je kan ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen
uit de systemen van de organisatie. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen
of te verbeteren. Als je verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, wordt getoetst of
dit mogelijk is. Bij deze toets houden wij ons aan de wettelijke eisen. Soms zijn wij namelijk
verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en kan het wissen van gegevens dus niet.
Je hebt het recht om te vragen om de gegevens die de organisatie over jou verwerkt aan jou
over te dragen of aan een andere organisatie.

Mocht jij een van bovengenoemde rechten willen uitvoeren, dan kun je terecht bij de directie van de
afdeling Inburgering. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om jouw verzoek (in redelijkheid en
billijkheid) in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er een wettelijk plicht bestaat
om bepaalde gegevens te bewaren.
Mocht je het niet eens zijn met een besluit van de organisatie, dan heb je altijd het recht om een
klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2020 en is binnen 14 dagen nadien
gepubliceerd op onze website.

