Privacy reglement “Het Wereldcollege”
Het “Het Wereldcollege” gaat zeer zorgvuldig om met de

Hoofdstuk 5 Toegang tot de registratie

haar toevertrouwde persoonlijke informatie.

De cursist heeft recht op kosteloze en directe ken-

Het op de juiste manier gebruik maken van alle per-

nisneming van de over hem in de persoonsregistratie

soonsgegevens waarvan “Het Wereldcollege”” kennis

opgenomen gegevens.

draagt. Alle tot een persoon te herleiden gegevens

De medewerkers van “Het Wereldcollege” kunnen per-

waarover zij de beschikking heeft, op de juiste manier te

soonsgegevens verstrekken aan derden, maar uitslu-

regelen.

itend met uitdrukkelijke toestemming van de cursist.
Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor

Hoofdstuk 1 Algemeen

zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te

“Het Wereldcollege” is ermee bekend dat door onze cur-

kunnen uitvoeren en voortzetten.

sisten verstrekte gegevens persoonsgebonden zijn in de

Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder

zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tijdens

wegen dan die van cursist zoals:

de intake nemen wij samen met de cursisten het priva-

inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsor-

cyreglement door en bespreken dit. Door ondertekening

ganen of andere organen met een publiekrechtelijke

van de cursusovereenkomst gaan de cursisten autom-

taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen

atisch ook akkoord met ons privacyreglement. Ook de

deze gegevens worden verstrekt.

medewerkers hebben een algemene instructie en weten
goed hoe ze met het privacyreglement om moeten gaan.

Hoofdstuk 6 Correctierecht

De privacy regeling is ook te vinden op onze website

Indien een cursist een wijziging of een aanvulling wil

www.wereldcollege.nl.

doen op zijn gegevens, dient hij/zij hiertoe schriftelijke
verzoek in bij “Het Wereldcollege”.

Hoofdstuk 2 Het doel van het privacyreglement is

“Het Wereldcollege” draagt zorg, dat de aanvraag tot wi-

* Het op de juiste manier gebruik maken van alle per-

jziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevo-

soonsgegevens waarvan “Het Wereldcollege” kennis-

erd. Klachten dienen, zoals in het klachtenreglement

draagt.

vermeld, gemaild te worden naar info@hetwereldcol-

* Alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover

lege.nl .

zij de beschikking heeft, op de juiste manier te beheren.
De gegevens in de persoonsregistratie worden alleen
ingevoerd en gemuteerd door een geautoriseerde
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medewerker.

Datum: 27 oktober 2016

Hoofdstuk 3 Opnemen gegevens
“Het Wereldcollege” verwerkt alleen de gegevens in het
systeem die door de cursisten worden aangeleverd.
Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek
naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn
bij het plaatsen in een juiste groep.
Hoofdstuk 4 Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens
5 jaar na beëindiging van het traject van een cursist
worden alle tot de persoon van de geregistreerde te
herleiden gegevens en/of resultaten verwijderd.
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