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PRIVACYREGLEMENT  
 
1. Inleiding  
Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. De Wbp 
vervangt de Wet persoonsregistraties. In de Wbp staat hoe er met persoonsgegevens moet worden 
omgegaan. De Wbp legt verplichtingen op aan personen en instanties die werken met 
persoonsgegevens. Alsare academie is op 29 juni 2017 aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
onder nummer M-00004806. Mocht er omtrent het privacyreglement of de uitvoering hiervan 
ontevredenheid ontstaan is het mogelijk volgens het klachtreglement Alsare Academie een klacht in te 
dienen. 
 
2. Persoonsgegevens  
Dit zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen: naam, geboortedatum en adres, BSN, beroep of 
rapportages.  
 
2.1. Betrokkene  
Betrokkene is degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft: klanten, opdrachtgevers, 
gemeente, overheid, UWV of vergelijkbaar.  
 
2.2. Verwerken van persoonsgegevens  
Onder verwerken wordt elke handeling met persoonsgegevens verstaan, vanaf het verzamelen tot het 
vernietigen; vastleggen, ordenen, bewaren, gebruiken, wijzigen en verstrekken van informatie aan de 
opdrachtgever.  
 
2.3. Verantwoordelijke  
Dit is de directie van Alsare academie. Zij is verantwoordelijk hoe persoonsgegevens worden verwerkt. 
De verantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens.  
 
2.4. Beheerder  
Beheer wordt uitgevoerd door diegenen die werkzaam zijn voor Alsare academie en zo de dagelijkse 
zorg hebben voor de persoonsgegevens. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen vast 
personeel, tijdelijk personeel en freelance medewerkers.  
 
2.5. Doel van de verwerking  
Alsare academie moet, voordat zij met de verwerking van persoonsgegevens begint, bepalen voor welk 
doel of doeleinden dit gebeurt. De verzamelde gegevens mogen daarna alleen voor dat doel of 
doeleinden worden gebruikt.  
 
2.6. Maximale gegevens  
Alsare academie mag alleen die gegevens verwerken die nodig zijn om het beschreven doel te 
verwezenlijken. Bedoeld zijn gegevens die minimaal nodig zijn om een volledig beeld over betrokkene 
te verkrijgen, ook het maximale is wat verzameld wordt.  
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2.7. Gegevens verstrekken aan derden  
De persoonsgegevens worden uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt. Dit wordt tijdens het 
intakegesprek met de kandidaat (en eventueel opdrachtgever) besproken en is vastgelegd in de 
cursusovereenkomst. In ditzelfde gesprek wordt ook aan betrokkene om toestemming verzocht om 
inzicht te krijgen in relevante informatie zoals deze is vastgelegd in dossiers.  
 
2.8. Betrokkene informeren  
De betrokkene moet kunnen nagaan wat er met zijn gegevens gebeurt. Daarom wordt hij/zij ingelicht 
over het doel van de verwerking.  
 
2.9. De gegevens beveiligen  
De wet stelt een aantal voorwaarden aan de beveiliging van de persoonsgegevens. Dit zijn eisen aan de 
technische beveiliging, maar er moeten ook organisatorische maatregelen worden genomen om 
gegevens te beveiligen tegen verlies en misbruik. De technische maatregel die Alsare academie heeft 
getroffen is een met een wachtwoord beveiligde computer en server. Ook het klantvolgsysteem is 
beveiligd en beschermd. De organisatorische maatregel is het opbergen van dossiers in (afsluitbare) 
archiefkasten.  

2.10. De gegevens geheim houden  
De Wbp schrijft ook voor dat een ieder die kennisneemt van persoonsgegevens totale geheimhouding 
ervan verplicht is. De geheimhoudingsplicht betekent dat je de gegevens waar je mee werkt niet verder 
bekend mag maken dan voor de uitvoering van je taken noodzakelijk is. Dit geldt voor alle partijen. De 
geheimhoudingsplicht is opgenomen in alle arbeidsovereenkomsten van Alsare academie. 
 
2.11. Bewaartermijn  
De verzamelde gegevens worden bewaard tot 5 jaar na beëindiging traject, of zoveel later als nodig in 
verband met accountcontroles. Daarna worden de gegevens vernietigd.  
 
3. Rechten van betrokkene  
De belangrijkste rechten van de betrokkene zijn:  
Recht op inzage  

• De betrokkene heeft het recht aan Alsare academie te vragen welke persoonsgegevens over hem 
worden verwerkt. Alsare academie moet dan binnen vier weken op dit verzoek reageren. Het 
antwoord moet aan bepaalde eisen voldoen. 

Recht op correctie  
• Betrokkene heeft het recht om te vragen zijn gegevens te corrigeren. Dat kan als ze feitelijk 

onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. 
Ook op dit verzoek moet Alsare academie binnen vier weken reageren.  
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Recht van verzet  
Naast het correctierecht waarbij betrokkene kan verzoeken de gegevens te corrigeren omdat ze voor 
het doel bijvoorbeeld niet ter zake doen, kan betrokkene in enkele gevallen zelfs bezwaar maken tegen 
het feit dat Alsare academie zijn persoonsgegevens verwerkt. Dat wordt het recht van verzet genoemd. 
De wet staat echter slechts in bepaalde gevallen het recht van verzet toe. Wil de betrokkene op grond 
van de wet verzet aantekenen, dan kan dat alleen in verband met diens persoonlijke omstandigheden. 
Het is aan Alsare academie om te beoordelen of zij goede reden heeft om met de verwerking door te 
gaan, of dat zij stopt met de verwerking. 


