Privacyverklaring Centrum Bioscience & Diagnostiek, Hogeschool Leiden
Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Centrum Bioscience & Diagnostiek 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 nascholingen 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 cursus waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt
deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt
inzake jouw toelating, aanwezigheid, behaalde studieresultaten en evaluatie.
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 cursus, evenement, of andere door ons aangeboden activiteit
− het goed kunnen begeleiden van jouw ontwikkeling
− het uitvoeren van evaluaties ter verbetering van onze dienstverlening
− het verstrekken van een certificaat of bewijs van deelname
− 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:
− we bij een cursus, evenement of andere door ons aangeboden activiteit met een
externe partij samenwerken
− jij ervoor hebt gekozen om jouw certificaat te registreren bij Stichting Clinical
Education
Externe partijen waar wij mee samenwerken worden genoemd in de cursusmap en op
onze website cbd.hsleiden.nl.
Bewaartermijnen
Inschrijfgegevens, kopieën van certificaten en bewijzen van deelname bewaren wij uit
serviceoogpunt maximaal zeven jaar. Direct na afloop van deze termijn zullen wij het
materiaal vernietigen.
Beeldmateriaal
Bij een aantal cursussen worden de lessen opgenomen en soms wordt er tijdens de
cursus gefotografeerd. Bij het opnemen van lessen worden cursisten in principe niet
herkenbaar in beeld gebracht.
Beeldmateriaal waarop jij herkenbaar in beeld komt, gebruiken we alleen als jij daar
toestemming voor hebt gegeven.
Nieuwsbrieven via mailing
Wij informeren onze relaties over ons cursusaanbod 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 Bioscience & Diagnostiek 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 dit sturen naar cbd@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.

