Privacyverklaring Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Centrum onderwijs & innovatie Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw
persoonsgegevens. Daarbij voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt in het
kader van jouw deelname aan een van onze professionaliseringstrajecten en waarom we
dat doen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden
opgegeven. Het betreft onder andere: naam, adres en overige contactgegevens,
gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan
hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt
inzake jouw intake/toelating, aanwezigheid, behaalde studieresultaten en evaluatie.
Binnen enkele opleidingen wordt met beeldmateriaal gewerkt.
Waarom verwerken wij deze gegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen
als onderwijsaanbieder kunnen uitvoeren. Dit doen wij onder andere voor:
-

het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met jouw deelname
aan een opleiding, evenement, of andere door ons aangeboden activiteit.
het goed kunnen begeleiden van jouw ontwikkeling.
het uitvoeren van evaluaties ter verbetering van onze dienstverlening.
diplomering en accreditatie.
de opname van jouw registratie na diplomering in het abituriëntenregister*.
het voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. verplichte bewaartermijnen).

Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Je gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij:
-

-

dat noodzakelijk is omdat dit wettelijk verplicht is.
we binnen de opleiding met een externe partij samenwerken.
na het behalen van jouw diploma, dit wordt geregistreerd in het
abituriëntenregister (van toepassing bij post-hbo’s die geregistreerd zijn bij
CPION: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).
jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Externe partijen waar wij mee samenwerken worden genoemd in onze brochure. Deze is
in te zien via: www.hsleiden.nl/coil.
Bewaartermijnen
Inschrijfgegevens worden bij ons maximaal 1 jaar bewaard. Kopieën van certificaten en
bewijzen van deelname bewaren wij uit serviceoogpunt maximaal 5 jaar. Echter voor
officiële diploma’s en getuigschriften geldt een verplichte bewaartermijn van zeven jaar
na afloop van de opleiding. Beeldmateriaal bewaren wij maximaal 1 jaar.
Direct na afloop van deze termijnen zullen wij het materiaal vernietigen.
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Social media
In de groepen worden afspraken gemaakt over het gebruik van beeldmateriaal buiten de
groep, bijvoorbeeld ten behoeve van het delen op social media. Beeldmateriaal waarop jij
herkenbaar in beeld komt kan alleen extern gebruikt worden als jij als cursist daar
toestemming voor hebt gegeven.
Nieuwsbrieven via mailing
Wij informeren onze relaties over ons professionaliseringsaanbod en andere activiteiten
door middel van een digitale nieuwsbrief. In alle gevallen moet je jezelf aanmelden voor
deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het
relatiebestand van onze nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt.
Jouw recht als cursist
Als cursist bij Centrum onderwijs & innovatie Leiden stellen wij jou graag in staat om
gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacy recht. Dit
betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die
wij van jou verwerken.
Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of
geheel te wissen uit onze systemen. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken
of te wissen, zullen wij onderzoeken of dit mogelijk is en of wij ons houden aan de
wettelijke vereisten en de gehanteerde bewaarplicht.
Heb je hiertoe een verzoek, dan kan je deze sturen naar posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Meer informatie over de manier waarop Hogeschool Leiden met jouw privacy omgaat en
over jouw rechten daarbij kan je vinden in het Privacy Statement op www.hsleiden.nl.
* Het Abituriëntenregister wordt bijgehouden door CPION en bevat de namen van alle deelnemers aan een
Registeropleiding die deze hebben afgesloten met een diploma of certificaat.

