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PRIVACYBELEID BLIJLES

BLIJLES respecteert de privacy van alle leerlingen, in het bijzonder hun rechten met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledig transparant te zijn
heeft BLIJLES een beleid geformuleerd met betrekking tot deze verwerkingen, het doel ervan en
de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen. Voor aanvullende
informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Artikel 1
1.

Definities

Beheerder: BLIJLES Bollenstreek, gevestigd aan de Grachtweg 73a, 2161 HM, Lisse,
KVK-nummer 80055737, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Uphoff en J. Van Loon.

Artikel 2

Verwerking persoonsgegevens

1.

Uw persoonsgegevens worden verzameld door de beheerder. Onder persoonsgegevens
worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van en
identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit
2. De beheerder verzamelt de volgende persoonsgegevens: (1) naam, (2) geslacht, (3)
adresgegevens, (4) e-mailadressen en telefoonnummers, (5) bankrekeningnummers,
(6) BSN, (7) geboortedatum en leeftijd, (8) resultaten van toetsen, (9) gegevens met
betrekking tot werk, salaris en functie, (10) opleidingsniveau.

Artikel 3
1.

De beheerder verzamelt de persoonsgegevens met de volgende doeleinden: (1) een
betere dienstverlening, (2) onze leerlingenadministratie, (3) onze
werknemersadministratie, (4) het doen van aanbiedingen, (5) het doen van
mededelingen, (6) marketingdoeleinden.

Artikel 4
1.

Doel verwerking persoonsgegevens

Registratie persoonsgegevens

De beheerder verzamelt persoonsgegevens in een elektronisch register.
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Artikel 5

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

1.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of
wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de gegevens die verwerkt worden en
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt contact opnemen met de beheerder.
2. Ieder verzoek dient te worden ingediend samen met een kopie van een geldig
identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het
ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden
verlengd door de beheerder.

Artikel 6
1.

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten uw persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek
van de autoriteiten. Na het verstrekken van de persoonsgegevens vallen deze niet meer
onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid.

Artikel 7

Commerciële aanbiedingen

1.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder wanneer u daar
toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen neemt
u contact op met de beheerder.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de beheerder voor commerciële
doeleinden.

Artikel 8
1.

De door de beheerder verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard voor
de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 9
1.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Geschillen en toepasselijk recht

Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is
bevoegd. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van BLIJLES, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
BLIJLES blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter
van de vestigingsplaats of woonplaats van opdrachtgever.
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