Privacyreglement:
Inleiding:
TaalVerbindt is een instituut dat taallessen en inburgeringscursussen verzorgt. TaalVerbindt hecht veel
waarde aan de privacy en aan de beveiliging van persoonlijke gegevens van de cursisten. In dit
reglement wordt uitgelegd hoe TaalVerbindt omgaat met de persoonsgegevens van de cursisten.
Artikel 1 Bekendmaking van het privacyreglement:




De cursisten worden tijdens de intake op de hoogte gesteld over het
privacyreglement en zij krijgen ook een exemplaar van dit reglement. Het regelement
wordt samen met de cursisten doorgenomen.
De eventuele werknemers krijgen bij aanvang van hun dienstverband ook een
privacyreglement.

Artikel 2 De verantwoordelijke:


TaalVerbindt is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

Artikel 3 Het doel van de verwerking:





Gegevensuitwisseling met DUO inzake examens en diploma’s ten behoeve van het
Keurmerk Inburgeren .
Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten
behoeve van h.et Keurmerk Inburgeren.
Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever.
Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Artikel4 De bewaartermijn:





Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met
betrokkene.
De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar
bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.

Artikel 5 Hoe de dienstverlener omgaat met verstrekking aan derden:
Persoonsgegevens worden door TaalVerbindt slechts verstrekt aan derden voor zover dit
overeenstemt met het doel waarvoor ze zijn verzameld, wettelijk vereist is of geschiedt na
(veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.
Indien nodig, worden overige persoonsgegevens slechts verstrekt aan derden na uitdrukkelijke
toestemming van de cursist.
Artikel 6 Wie toegang tot de gegevens hebben:
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Enkel de medewerkers van TaalVerbindt hebben toegang tot de persoonsgegevens van de cursisten .
Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht.
Artikel 7 Hoe de gegevens worden beschermd:
Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens:




Gegevens op papier worden in kasten bewaard die op slot gedaan worden.
Digitale gegevens worden bewaard op versleutelde harde schijven.
Alleen bevoegde medewerkers zullen over wachtwoorden en sleutels beschikken.

Artikel 8 Wat de rechten van de cliënten zijn mbt inzage in de gegevens:
De cursisten hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens.
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