PRIVACYREGLEMENT OpleidingsBedrijf Metaal RiVa (OBM RiVa)

LEERLINGEN
Hieronder staat beschreven welke gegevens wij van leerlingen verzamelen, vastleggen en gebruiken
en waarom wij dat doen. Ook geven wij aan welke gegevens wij doorgeven aan andere partijen.

Welke persoonsgegevens van jou verzamelen en gebruiken wij?
-

Je naam
Je adres
Je geboortedatum en plaats
Je contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer)
De contactgegevens van je ouder(s) of wettelijke verantwoordelijke als je jonger bent dan 18
jaar
Naam van de opleiding die je volgt of wilt gaan volgen
Gegevens over je vooropleiding, stage en/of werkervaring
Gegevens over het leerbedrijf waar je werkt of wilt gaan werken
Je studieresultaten van de opleiding die je gaat volgen
Je aan-/afwezigheid op school en bij je leerbedrijf
Indien van toepassing: de uitslag van de AMN persoonlijkheidstest en intelligentietest die je
gemaakt hebt
De verslagen van de gesprekken die wij met jou en met je werkgever gevoerd hebben

Ze zijn aan ons doorgegeven door:




Jezelf
Jouw leerbedrijf
Jouw school; Rijn IJssel, Technova College of ROC Rivor

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?

Als het voor het volgen van je opleiding nodig is, geven wij informatie over jou door aan je leerbedrijf
of je school. We gebruiken je gegevens om er voor te zorgen dat jij je opleiding goed en vlot kunt
doorlopen. We gebruiken de gegevens ook om, als dat nodig is, contact met jou of je ouders op te
nemen in het kader van je opleiding.
Je bent niet verplicht om je gegevens met ons te delen, maar om een overeenkomst met je
leerbedrijf en je school te kunnen sluiten hebben wij deze gegevens wel nodig. Ook hebben wij deze
gegevens nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

Welke van jouw bijzondere persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?
Wij verzamelen en gebruiken de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou:


Gegevens over jouw gezondheid, zoals een functiebeperking, chronische ziekte of handicap

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij je een opleiding aanbieden op een manier die bij jou
past en waarbij wij rekening houden met je persoonlijke omstandigheden. Wij verwerken deze
gegevens alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Geef je ons hier geen toestemming voor
dan kan het zijn dat wij je niet de begeleiding kunnen bieden die nodig is voor het doorlopen van je
opleiding.
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Welke informatie geven wij door aan derden?

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor:
 De opslag van (delen) van onze administratie
 Het versturen en ontvangen van e-mailberichten
Je persoonsgegevens worden om die reden doorgegeven aan onze provider voor serverruimte.
Ook maken wij gebruik van een dienst om onze nieuwsbrieven te versturen. Aan deze aanbieder
geven wij je naam en e-mailadres door zodat je nieuwsbrieven van ons kunt ontvangen.

Reclame per mail

Wij kunnen je gegevens in de toekomst gebruiken om je persoonlijk per e-mail op de hoogte te
brengen van onze activiteiten, cursussen en opleidingen. Iedere keer dat wij je een reclamemailing
sturen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens 7 jaar bewaren na het boekjaar waarin je je opleiding afrondt. Deze
periode is net zo lang als de periode waarbinnen wij onze administratie moeten bewaren voor de
Belastingdienst. Na afloop van deze 7 jaar zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je gegevens?
Je hebt







het recht om:
Je gegevens in te zien
Ons te vragen je gegevens aan te vullen of te wijzigen als ze niet kloppen
Je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te laten verwijderen of het gebruik
ervan te beperken
Bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruik van je gegevens
Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Je persoonsgegevens op te vragen of om ons te vragen die over te dragen aan een ander

Als je dit wilt, kun je een e-mail sturen aan info@obm-riva.nl of contact met ons opnemen. Ook als je
vragen hebt of meer informatie wilt over hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken kun je ons
bellen of mailen.

Onze gegevens zijn:

OBM RiVa B.V.
Poppenbouwing 3
4191 NZ GELDERMALSEN
Telefoon:
0345-820210
E-mail:
info@obm-riva.nl
Toestemmingsverklaring:
Hierbij geef ik OBM RiVa toestemming om mijn (bijzondere) persoonsgegevens, zoals hierboven
omschreven en onder de genoemde voorwaarden, vast te leggen en te gebruiken bij de uitvoering en
begeleiding van mijn opleiding die ik via OBM RiVa volg.
Handtekening leerling

Handtekening ouder/verzorger
(alleen als de leerling jonger is dan 18 jaar)

Naam leerling

Naam ouder/verzorger

Datum

Datum
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