PRIVACYSTATEMENT
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
SintLucas verwerkt persoonsgegevens over jou, omdat je een opleiding
bij ons volgt of voornemens bent een opleiding bij te volgen.

EEN OPLEIDING VOLGEN BIJ SINTLUCAS
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Contactgegevens (naam, adres, woonplaats)
● Geslacht
● Nationaliteit
● Telefoonnummer(s), vast en mobiel
● E-mailadres(sen)
●	Ouders/verzorgenden (bovenstaande gegevens
van
ouders/verzorgers van onderwijsdeelnemers)
● Geboortedatum
● Geboorteplaats
● Onderwijsnummer
● Ervaringen (werkervaringen en opleidingen)
● Locatie (lesrooster)
● Verzuimregistratie
● Studievoortgang
● Financiële gegevens
● Beeldmateriaal (pasfoto)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SintLucas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
● Gezondheid
● Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
● Burgerservicenummer (BSN)

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
SintLucas verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
a.	het organiseren, het geven en volgen van onderwijs, het begeleiden
en volgen van studenten en leerlingen of het geven van school- en
studieadviezen, waaronder:
		
	de communicatie met onderwijsdeelnemers en ouders en
medewerkers van de onderwijsinstelling;
		
 het uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder:
			 	toezichthoudende instanties en zorginstellingen in het kader van
de uitvoering van hun (wettelijke) taak;
			 	samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs,
regionale overstappen;
			 	onderwijsinstellingen ingeval van overstappen tussen onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs.
b.	het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier;
c.	het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie,
authenticatie en autorisatie;
d.	de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk
gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in
de, met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel, Verwerkte Persoonsgegevens.
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e.	de continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel
conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling
en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het
maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;
f.	onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar
met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en
statistiek, ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of
het beleid van de Onderwijsinstelling;
g.	het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden
beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
h.	het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk
om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan
Digitale Onderwijsmiddelen.
i. De uitvoering of toepassing van een andere wet.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS
SintLucas zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op
onze bewaartermijn(en) zijn wettelijke eisen van toepassing.

DELEN MET ANDEREN
SintLucas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw opleiding of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SintLucas blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen (tenzij er sprake is van een wettelijke grondslag). Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@
sintlucas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort of
ID-kaart) bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. SintLucas zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
SintLucas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
ICT-Servicedesk (ictservicedesk@sintlucas.nl) of via privacy@sintlucas.nl
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