Privacy Statement

Gegevens van de verantwoordelijke
School voor Fotografie
Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda
076-5203200

Doelen van de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt enkel voor
- de organisatie of het geven van het onderwijs;
- de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten of het geven van
studieadviezen;
- het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
- het bekend maken van informatie over de hierboven genoemde organisatie en
leermiddelen;
- het bekend maken van informatie over leerlingen, deelnemers of studenten op de
eigen website;
- het bekend maken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen
website;
- het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en
bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten
(inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
- het behandelen van geschillen;
- en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Grondslagen voor de verwerking
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het
nakomen van een wettelijke verplichting.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens
De categorieën van de door de School voor Fotografie verwerkte persoonsgegevens van
studenten zijn:
- de naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
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- een studentnummer, dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt
bedoelde gegevens;
- de geboorteplaats van de student;
- de gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
- de gegevens voor het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
- de gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden,
school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en
buitenschoolse activiteiten;
- foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de instelling of het
instituut;
- en de gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang
zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs,
opleidingen en trainingen.

Ontvangers
Wij hebben verwerkersovereenkomsten met externe partijen of de beveiliging van de
persoonsgegevens wordt door externe partijen gewaarborgd in hun algemene voorwaarden
voor de volgende dienstverlening:
- Financiële dienstverlening
- Hosting en website-onderhoud
- Mailproviders

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de studie is beëindigd.
Alleen de factuurgegevens worden langer bewaard, omdat deze noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Verder vraagt de School voor Fotografie alumni
toestemming om hun contactgegevens te bewaren voor onder andere reünies en
informatieverstrekking. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer
de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.
Persoonsgegevens die gelden als bewijs voor het behalen van het diploma en nodig zijn voor
de herproducatie van het diploma (naam, voornamen en geboortedatum) worden 50 jaar
bewaard, behalve als de betrokkene verwijdering verzoekt.

Rechten van de betrokkene
Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening
diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de
verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft:
- het recht op informatie over de verwerkingen;
- het recht op inzage in zijn gegevens;
- het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
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-

het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
het recht op beperking van de gegevensverwerking;
het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde
besluitvorming.

Toestemming
In het geval van gegeven toestemming kan de betrokkene die toestemming altijd weer
intrekken.

Klachten
De betrokken heeft het recht een klacht in te dienen over onze verwerking bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Verplichte verstrekking betrokkene
•

•

•
•

Noodzakelijk voor de factuur en daarmee voor deelname aan de opleiding zijn naam,
voornaam, adres, postcode en woonplaats. Indien de factuur wordt voldaan door
een derde partij, dan zijn adres, postcode en woonplaats van de student niet
noodzakelijk voor deelname.
Noodzakelijk voor de communicatie met de student en daarmee voor deelname zijn
naam en voornaam. Daarnaast kan de student ervoor kiezen om of enkel het emailadres of enkel adres, postcode en woonplaats met de School voor Fotografie te
delen. Brochures worden enkel per mail verstuurd.
Noodzakelijk voor de diplomering, maar niet voor deelname, zijn naam, voornaam
en geboortedatum.
Telefoonnummers zijn niet verplicht. Wel wijst de School voor Fotografie erop dat zij
voor urgente zaken via de telefoon contact opneemt en hierover de studenten
zonder telefoonnummer niet tijdig kan informeren.
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