Privacyreglement Flevotaal
150201_4

Algemeen
Flevotaal behandelt persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en
vertrouwelijkheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.
Reikwijdte privacyreglement
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.
Flevotaal verwerkt persoonsgegevens van (oud-)cursisten, opdrachtgevers, medewerkers en
bedrijven. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling met betrekking
tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken en vernietigen van gegevens.
Doel
Het verwerken van de gegevens heeft ten doel:
- Communicatie met de cursist over de cursus, examens en diploma’s.
- Informatie-uitwisseling met DUO, Gemeentelijke instellingen die betrokken zijn bij de
uitvoering van de inburgering en instanties voor een klanttevredenheidsonderzoek.
- Rapportage en verantwoording aan opdrachtgevers.
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
- Uitvoering van een overeenkomst.
Verwerkte gegevens
Van personen worden uitsluitend de volgende gegevens verwerkt:
✓ Algemene persoonsgegevens en identificatiegegevens.
✓ Cursusinschrijvingen en gegevens m.b.t. betaling.
✓ Niveautoets, intakeformulier, evaluatieformulier, cursusresultaten en presentieregistratie.
✓ Gegevens betreffende betaling aan en van Flevotaal.
✓ Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing.
✓ Gegevens inzake relevante persoonlijke omstandigheden zoals kinderen.
Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden, met een
maximum van vijf jaar na het afronden van het laatste traject.
Inzage, aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens
(Oud-)cursisten, opdrachtgevers, medewerkers en bedrijven hebben het recht om
✓ de over hen geregistreerde informatie op te vragen.
✓ Flevotaal te verzoeken de gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.
Verwijdering vindt niet plaats als bewaring wettelijk vereist is.
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Beveiliging en toegang
Gegevens worden zoveel mogelijk digitaal opgeslagen in beveiligde databestanden. Tot de gegevens
hebben alleen die medewerkers van Flevotaal toegang voor wie dat noodzakelijk is voor het goed
functioneren van de organisatie. Daarnaast hebben alle personen die toegang hebben tot de
gegevens een geheimhoudingsplicht.
Website www.flevotaal.nl
Flevotaal kan op deze website gebruik maken van cookies om de toegang tot de site voor u
gemakkelijker te maken. Als u niet wilt dat uw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan kunt u
dat bij uw browserinstellingen veranderen.
Cursisten en opdrachtgevers worden over dit privacyreglement expliciet geïnformeerd bij het
inschrijven voor een cursus.

Dronten, 25 mei 2018
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