Gmi designschool Amsterdam.

Privacy verklaring Gmi designschool,
1.1 Gmi designschool, gevestigd aan Transformatorweg 28, A0.03 1014 AK Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
•
•
•
•

www.gmi-designschool.nl
Transformatorweg 28, A0.03
1014 AK Amsterdam
Tel: 020-3463090

De Functionaris Gegevensbescherming van Gmi designschool is de heer: M.Bouma
Te bereiken via e-mail: m.bouma@ma-web.nl

1.2: De Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gmi designschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorletters
roepnaam
achternaam
geslacht : M/V/O
geboortedatum
geboorteplaats
postadres
postcode
woonplaats
telefoon
email

1.3: Andere gegevens die wij verwerken:
Gmi designschool verwerkt gegevens van een derde partij doordat je deze gegevens zelf aan
ons verstrekt als zijnde de betalingsplichtige. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens
die wij dan verwerken:
•
•
•
•
•

bedrijfsnaam
bedrijfsadres
bedrijfspostcode
bedrijfswoonplaats
bedrijfstelefoon
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•

bedrijfsemail

1.4: Met welk doel en op basis van welke grondslag
verwerken wij persoonsgegevens en hoe lang bewaren we
die:
Gmi designschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en termijnen

Cursisten administratie
Doel

Maximale
termijn

Start termijn

Het inschrijven in een cursus en of opleiding

10 jaar

Uitrekenen van kortingen en Leven Lang Leren
Korting bij nieuwe inschrijvingen
Naleveren informatie over reeds gevolgde cursussen
en opleidingen alleen aan jezelf
Facturen verzonden en betaald/niet betaald

10 jaar

Je te kunnen bellen, e-mailen of post te kunnen
sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren: bijv. uitnodiging voor deelname
aan een ingeschreven cursus en of opleiding,
uitnodiging Diploma uitreiking.

Duur
opleiding

Na laatste
inschrijving
Na laatste
inschrijving
Na laatste
inschrijving
2 weken voor
start opleiding
Einde opleiding

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
en producten.

Duur
opleiding

Einde opleiding

Om andere goederen en diensten bij je af te kunnen
leveren.

Duur
opleiding

Einde opleiding

Start termijn

Presentielijsten resultatenlijsten

Maximale
termijn
7 jaar

Beoordelingsformulieren en examen resultaten

2 jaar

Na einde
opleiding
Na diplomering

Kopieën van behaalde diploma’s en certificaten, voor
naleveren kopieën van teloor gegane diploma’s en
certificaten

50 jaar

Na diplomering

10 jaar
10 jaar

Onderwijs
Document
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Bestuur en beleid
Document
Klachten afhandelingen

Maximale
termijn
2

Start termijn
Na afhandeling
klacht

2.1 Geautomatiseerde besluitvorming:
Gmi designschool neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Gmi designschool) tussen zit. Gmi designschool gebruikt
de volgende computerprogramma's of -systemen:
•

•

[Moodle, online leeromgeving, door Gmi designschool aangemelde gebruikers
kunnen lesmateriaal downloaden, opdrachten uploaden en inleveren, communiceren
met medecursisten en de docenten via een forum, de gebruiker kan e-mails krijgen
na een aanvraag daarvoor op het forum.]
[Promptus: cursistenadministratie]

2.2 Delen van persoonsgegevens met derden
Gmi designschool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.3 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gmi designschool gebruikt zelf geen cookies op onze website. Je browser kan wel
analytische cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies zorgen ervoor dat de website bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthoud. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

3.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wij hebben alle gegevens die wij verwerken vastgelegd in een dataregister dat u op afspraak
kunt inzien. Om uw Identiteit vast te kunnen stellen kunnen wij u dan vragen om uw Id te
tonen.
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Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gmi
designschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gmi-designschool.nl. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Gmi designschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen, wij zullen binnen 4 weken de klacht onderzoeken en proberen op te lossen. Ook kunt
u de klacht indienen bij onze functionaris gegevens bescherming, zie 1.1.Mochten wij uw
klacht toch niet kunnen verhelpen kunt u deze voorleggen aan de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4.1 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gmi designschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
•
•
•

Onze servers hebben altijd de laatste beveiligings updates
Onze servers hebben een actieve virusscanner
We maken regelmatig een back up

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 opleidingsmanager A.Vossen of via info@gmidesignschool.nl

Aldus opgemaakt: 24-05-2018
Te Amsterdam.
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