Privacyverklaring
MBO Amersfoort gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder vertellen we hoe we dat doen.

Gebruik van de website
Hieronder laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom
we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.
Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter. We gebruiken de
door jou verstrekte gegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het verlenen van toegang tot onze website
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
Verstrekken van de door jou gevraagde informatie
Leveren van de door jou gevraagde dienst
Contact met jou opnemen naar aanleiding van je aanmelding voor een opleiding, je
sollicitatie, je cv of je motivatiebrief
Doorgeven van je gegevens aan ons intaketeam
Reageren op vragen en/of klachten die je bij ons hebt gemeld.
Vervaardigen overzichten met statistische gegevens over het gebruik van onze website.
Het verbeteren van onze dienstverlening
Verstrekken van informatie over jou aan derden indien je daartoe toestemming hebt
gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

We verzamelen of gebruiken op onze website geen informatie voor andere doelen dan de
doeleinden die hierboven zijn beschreven tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben
verkregen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de hierboven genoemde doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

je voor- en achternaam;
je adresgegevens;
je telefoonnummer;
je e-mailadres;
Vooropleiding;
je cv en motivatiebrief (bij sollicitatie);
Link naar linked-in profiel;
je IP-adres.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden op onderstaande wijzen verkregen:
•
•

Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

Verstrekken wij gegevens aan derde partijen?

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van
de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die
deze gegevens in onze opdracht verwerken:
•
•
•
•

Externe ICT-dienstverleners
Partijen die voor ons mailingen verzorgen
De partijen die cookies aanleveren
Facebook vwb de pagina’s die wij op Facebook beheren

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en
nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins
onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een
geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor
de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

Wat zijn jouw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende
rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacy
Statement hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe
wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou verwerkt
hebben

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn
en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens
bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die
je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan
bewaren in een database van jou of van een andere partij.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat
wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als
je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de
bezoekers van onze website. We gebruiken deze informatie zodat wij onze diensten hierop kunnen
afstemmen.
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van MBO Amersfoort of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie
om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 22-9-2020.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij je gegevens
verwerken, dan kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Ook als je een klacht
hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kun je ons bereiken op de gegevens
onderaan het document. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale
toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoe kun je ons bereiken?
Mail bij vragen of klachten met: fg@mboamersfoort.nl

