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Privacyverklaring
De Roos Opleidingen respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring
informeert De Roos Opleidingen je over de wijze waarop De Roos Opleidingen met jouw
persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn.
De Roos Opleidingen is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de -aan De Roos Opleidingen verbondenstudenten en medewerkers in de zin van de AVG.
De directie van De Roos Opleidingen ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door De
Roos Opleidingen in overeenstemming is met de privacywetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door De Roos Opleidingen
worden verwerkt:
NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, kopie identiteitsbewijs,
diploma vooropleiding, studiegegevens en studievoortgangsgegevens, persoonlijke gegevens of
bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor toelating en een goede begeleiding van de
studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn.
Overige wettelijk vereiste persoonsgegevens worden alleen verwerkt als specifieke wetgeving hier
aanleiding toe geeft.
Uitsluiting: medische gegevens worden niet gevraagd en behoeven door studenten niet verstrekt te
worden.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De Roos Opleidingen gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- inschrijving voor onderwijs of aanstelling als medewerker (hiermee wordt ook bedoeld de
uitvoering van het onderwijs en het uitvoeren van de taken door medewerkers);
- begeleiding van studenten, cursisten en medewerkers;
- verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie;
- afhandeling van door de student aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
- ter uitvoering en verbetering van dienstverlening;
- nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.;
- werving en toelating van studenten;
- samenstellen gebruikersstatistieken;
- beveiliging en verbetering van onze websites.
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere
doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd.

Rechten en plichten ten aanzien van persoonsgegevens
Als eigenaar van jouw persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de privacywetgeving bepaalde
rechten. De rechten van betrokkenen zijn:
- Recht op inzage: je kunt een verzoek aan de directie richten om een opgave te krijgen van de
persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
- Recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun je vragen om
correctie, waarbij De Roos Opleidingen wel gehouden is de persoonsgegevens op de
gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) van je woonplaats.
- Recht om 'vergeten te worden': je kun een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de
bestanden van De Roos Opleidingen. Houd hierbij wel rekening met technologische en
juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet). Ook op basis van de
overeenkomst of de wet kan een verzoek om vergeten te worden afgewezen
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Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen
aan een door jou aangegeven instantie.

Verzoeken hiertoe kun je richten aan de Directie van De Roos Opleidingen, via
info@deroosopleidingen.nl.

Verstrekking derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan De Roos Opleidingen gebruik maken van
dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van De Roos Opleidingen
optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst.
Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij De Roos Opleidingen
daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.
De Roos Opleidingen draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende
organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat
deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe
bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
De Roos Opleidingen draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte
worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken
Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van studenten of medewerkers van De Roos
Opleidingen voor onbevoegden toegankelijk zijn of wanneer je hiervan een vermoeden heb, vragen
wij je dit direct te melden via info@deroosopleidingen.nl.
De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
van het data-incident treedt dan in werking.

Hyperlinks
Onze websites bevatten mogelijk hyperlinks naar websites van derden. De Roos Opleidingen is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het
privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens van studenten en medewerkers worden bewaard (en verwijderd) conform de
wettelijke bewaartermijnen en de, daarop gebaseerde, instructie bewaartermijnen van De Roos
Opleidingen.

Wijzigingen
De Roos Opleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy beleid na te lezen op eventuele
wijzigingen.
Meer informatie over Privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden
op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Eigen verantwoordelijkheid
De Roos Opleidingen is een opleiding met accent op persoonlijke vorming. Studenten kunnen in
verslagen of opdrachten werkelijke situaties met privacygevoelige en wellicht medische informatie
beschrijven. Hiervoor gelden de volgende spelregels:
1. Het is aan de student om te beoordelen in welke mate informatiemaatregelen van De Roos
Opleidingen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de aard van de informatie die de
student verstrekt. In overleg kunnen extra beveiligingsmaatregelen worden genomen en
afwijkende afspraken worden gemaakt over het delen van gevoelige informatie.
2. Het is aan de student om te controleren of de juiste personen en/of organisaties geautoriseerd
zijn voor de informatie van de student.
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Het lekken van gevoelige informatie van medestudenten naar buitenstaanders kan uitsluiting van
deelname aan de opleiding tot gevolg hebben.

Maatregelen
Studenten nemen de volgende maatregelen:
1. Periodiek en in ieder geval ter afsluiting van een studiejaar en bij het begin van een
studiejaar, controleert de student de verschillende systemen waarin hij werkt of de juiste
mensen toegang hebben tot zijn gegevens. Is dit niet het geval, dan is het de
verantwoordelijkheid van de student om dit door te geven aan de opleiding via
info@deroosopleidingen.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten
De Roos Opleidingen stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op
prijs. Als je van mening bent dat dit privacy beleid niet wordt nageleefd of als je een klacht hebt over
het gebruik van je persoonsgegevens door De Roos Opleidingen of een verzoek in wilt dienen om
gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kun je dit rechtstreeks laten weten aan de directie via
het mailadres: info@deroosopleidingen.nl.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.
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