Privacyreglement

Inleiding
In dit privacyreglement staat beschreven hoe Mister Dutch B.V. de privacy garandeert van haar
cursisten. Het reglement geeft weer welke persoonsgegevens verwerkt worden, wat het doel van de
verwerking van de persoonsgegevens is en op welke wijze dit gebeurt. De wet Bescherming
Persoonsgegevens geldt als norm voor het behandelen van informatie van kandidaten en
opdrachtgevers.

Artikel 1 Aard van persoonsgegevens
Gegevens kandidaten
De volgende gegevens kunnen worden opgenomen in de bestanden van Mister Dutch afhankelijk van
de dienstverlening.
-

-

Persoonlijke gegevens zoals
o

Achternaam, voorletters, voornaam, geslacht, BSN nummer

o

Adresgegevens

o

Geboortedatum, geboorteland

o

Nationaliteit, land van herkomst

o

Start- en einddatum inburgeringsplicht in Nederland

Opleidingsgegevens zoals
o

Vooropleiding in land van herkomst en/of in Nederland

o

Toetsgegevens van intaketoetsen en tussentijdse toetsen

o

Examenresultaten inburgerings-/staatsexamen

Hierbij worden niet meer gegevens gevraagd dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
werkzaamheden van Mister Dutch.

Artikel 2 Doel van verwerking persoonsgegevens
Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over
gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van Mister Dutch zijnde het
uitvoeren van taalonderwijs met als doel het behalen van het inburgeringsexamen, het staatsexamen
of een niveauverhoging Nederlands. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere
doeleinden. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze
doelstelling.
Deze werkzaamheden worden altijd uitgevoerd voor een cursist. Mister Dutch B.V. verwerkt alleen
persoonsgegevens voor de doelen die in het privacyreglement worden genoemd.
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Artikel 3 Bescherming en bewaartermijn
De digitale persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De papieren persoonsgegevens
worden na gebruik opgeslagen in een archief dat wordt afgesloten met een sleutel.
Mister Dutch heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die toeziet op het naleven van
de privacyregels.
Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de
persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn 3 jaar na het
laatste contact met de geregistreerde.
Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de
verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.

Artikel 4 Toegang tot de persoonsgegevens
Medewerkers van Mister Dutch hebben toegang tot persoonsgegevens wanneer dat nodig is om hun
werk te kunnen doen. Wanneer een medewerker van Mister Dutch toegang heeft tot
persoonsgegevens, dan heeft hij/zij een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor personen die
weliswaar niet in dienst zijn van Mister Dutch, maar wel voor Mister Dutch werkzaamheden
uitvoeren. Met deze personen is een overeenkomst gesloten waarin de geheimhoudingsplicht is
geregeld.
Binnen de organisatie van Mister Dutch kunnen zonder toestemming van de betrokkene
persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk
is, aan:
-

degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding van of advisering over de
betrokkene dan wel op andere wijze rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een
concrete opdracht van de opdrachtgever;

-

personen die belast zijn met de directe vakinhoudelijke begeleiding van de betrokkene of
personen die betrokken zijn bij behandeling van klachten van de betrokkene;

-

de verantwoordelijke, de directie van Mister Dutch, in verband met zijn/haar algemene
verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.

Buiten de organisatie van Mister Dutch kunnen zonder toestemming van de betrokkene
persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk
is, aan:
-

opdrachtgevers in het kader van de overeengekomen dienstverlening;

-

personen die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door
de verantwoordelijke, belast zijn met het onderhoud en de instandhouding van de
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apparatuur en programmatuur ten behoeve van de persoonsgegevens en indien voor
zover toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor hun taakuitoefening;
-

derden die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de
verantwoordelijke, werkzaamheden verrichten voor Mister Dutch en voor zover deze
gegevens nodig zijn om een doelmatige uitvoering van de opdracht te realiseren;

-

derden ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van geleverde diensten.

Artikel 5 Inzage in persoonsgegevens
De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende
gegevens. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de directie van Mister Dutch. Aan een
verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan.
De door de betrokkene of zijn/haar gemachtigde gevraagde gegevens worden verstrekt als
voldoende vaststaat dat degene die de gegevens vraagt, de betrokkene of zijn/haar gemachtigde is.
Deze vaststelling dient plaats te vinden door middel van een deugdelijke legitimatie.
Mister Dutch kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit
noodzakelijk is wegens gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de organisatie van de
verantwoordelijke daaronder begrepen. Voor de verstrekking van afschriften kan een vergoeding in
rekening worden gebracht.

Artikel 6 Datalekken
Mister Dutch handelt conform de meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Deze meldplicht houdt in dat Mister Dutch direct een melding moet doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek is.

Artikel 7 Klachten
Klachten die betrekking hebben op medewerkers van Mister Dutch worden bewaard bij de directie.
Alleen de directie kan toestemming geven om deze gegevens in te zien. De klachtenafhandeling
verloopt conform het klachtenreglement.

Artikel 8 Communicatie privacyreglement
Intern
Medewerkers worden bij indiensttreding op de hoogte gebracht van het privacyreglement. Een
digitale versie van het privacyreglement bevindt zich op een voor alle medewerkers beschikbare
plaats op het netwerk. Een papieren versie van het privacyreglement is in te zien bij de directie van
Mister Dutch.
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Extern
Cursisten ontvangen het privacyreglement bij het cursuscontract. Het privacyreglement is voor
iedereen toegankelijk op de website van Mister Dutch: www.misterdutch.nl. Betrokkenen worden
verwezen naar de website bij vragen over de privacy.
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