PRIVACYVERKLARING
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leerlingen
Graag maakt OBM RiVa u er op attent dat wij uw persoonsgegevens, die aan ons zijn doorgegeven
door ROC A12/Rijn IJssel/ROC Rivor en/of het betrokken leerbedrijf dan wel door uzelf aan ons zijn
verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst waar u partij
bij bent uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
nemen. Wij verwerken uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en studieresultaten.
Wij gebruiken uw gegevens in het kader van uw leertraject. Dit houdt in dat wij als tussenpersoon uw
gegevens ontvangen van en/of doorgeven aan ROC A12/Rijn IJssel/ROC Rivor en het betrokken
leerbedrijf. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle relevante informatie terecht komt bij de
betrokken partijen en u uw leertraject vlot en efficiënt kunt doorlopen. Daarnaast gebruiken wij uw
gegevens om contact met u op te nemen in het kader van uw leertraject.
De verstrekking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om uw overeenkomst met
ROC A12/Rijn IJssel/ROC Rivor en het betrokken leerbedrijf te sluiten. Verstrekt u geen of onvoldoende
persoonsgegevens, dan is het mogelijk dat de overeenkomst tussen u en ROC A12/Rijn IJssel/ROC Rivor
of tussen u en het betrokken leerbedrijf niet gesloten of niet (goed) uitgevoerd kan worden.
Bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken een aantal bijzondere persoonsgegevens, namelijk uw nationaliteit en
gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid, zoals een functiebeperking, ziekte of handicap.
Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u een leertraject en begeleiding aanbieden dat aansluit
bij uw individuele behoeftes, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden die
in de weg kunnen staan aan het succesvol doorlopen van uw leertraject. Wij verwerken deze
gegevens alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Opleidingsgegevens
Gedurende de opleiding worden er diverse gegevens vastgelegd door ROC A12/Rijn IJssel/ROC Rivor,
die wij gebruiken voor de begeleiding van uw leertraject. Deze gegevens delen wij ook met het
betrokken leerbedrijf. Het betreft hierbij gegevens betreffende de intake voor de opleiding,
praktijkovereenkomst, presentieoverzicht, voortgangsrapportages en cijfers, afspraken in
loopbaangesprekken en het uiteindelijk diploma.
Doorgifte aan derden
Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie en voor
het versturen en ontvangen van e-mailberichten. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze
provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbriefmailingdienst,
worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. (Uiteraard is dit alleen
voor eigen gebruik OBM RiVa)
Direct marketing
Als u ons daar toestemming voor heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze
bestaande en nieuwe cursussen en opleidingen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft
u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink
onderaan iedere mailing.
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Bewaarperiode persoons- en opleidingsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar
waarin uw leertraject volledig is afgerond. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode
waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van
deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw opleidingsgegevens zullen direct na de
opleiding verwijderd worden.
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw
persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen
uitoefenen, kunt u zich wenden tot onderstaande contactgegevens. Ook met vragen of voor meer
informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met
ons opnemen.
Contactgegevens
OBM RiVa B.V.
Poppenbouwing 3
4191 NZ Geldermalsen
T: 0345 – 820 210
E: info@obm-riva.nl

Geldermalsen, april 2018
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