Privacyverklaring School voor Reïncarnatie en regressietherapie Nederland
(SRN)

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
De SRN VOF verkrijgt de persoonsgegevens uitsluitend van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u
aan ons verstrekt via de website, e-mail, of telefoon.
Persoonsgegevens
De SRN verwerkt ‘gewone’ persoonsgegevens zoals: NAW-gegevens, contactgegevens , zoals emailadres en telefoonnummers, geboortedatum en –plaats.
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
De SRN verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens zoals: uw bankrekeningnummer, en alle
gegevens met betrekking tot de voortgang van uw studie. Voor cliënten die willen deelnemen
aan de stagedagen/procesdagen worden ook persoonlijke medische gegevens vastgelegd zoals
het (medische) behandelingsverleden en de huidig ervaren klachten.
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De SRN is een onafhankelijk particulier opleidingsinstituut. Met het oog op deze dienstverlening
is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De SRN is een door de overheid c.q. het CRKBO erkend opleidingsinstituut voor therapeuten.
Met het doel om goed onderwijs te kunnen leveren is het noodzakelijk persoonsgegevens te
verwerken. Het CRKBO stelt ook eisen aan de manier hoe studentgegevens worden verwerkt.
Verwerken van persoonsgegevens
De SRN verwerkt persoonsgegevens alleen in geval van een wettelijke verplichting, voor de
uitvoering van een studieovereenkomst of als toestemming is verleend. Indien
persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden
gevraagd en schriftelijk vastgelegd. Gegeven toestemming kan ook worden ingetrokken.
Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens worden daarbij op behoorlijke en zorgvuldige
wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld.
Alleen die medewerkers voor wie dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun taken hebben
toegang tot de persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor een ieder die
toegang heeft tot de persoonsgegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis heeft
genomen. De SRN draagt er zorg voor dat deze verplichting ook door ingeschakelde derden
wordt nageleefd, als deze worden ingeschakeld bij de uitvoering van werkzaamheden.
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Verstrekte persoonsgegevens door opdrachtgevers zullen worden behandeld met inachtneming
van hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.
Bewaartermijn
De SRN zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
−

−
−
−

geïnteresseerden voor de SRN opleiding die zich niet voor de opleiding hebben
ingeschreven in ieder geval niet langer dan 1 jaar nadat het laatste contact heeft
plaatsgevonden.
Studenten die wel zijn aangevangen met de studie maar langer dan 3 jaar geen
studieverplichtingen zijn nagekomen; niet langer dan 4 jaar na het laatste contact
Cliënten die deelnemen aan de stagedagen/procesdagen niet langer dan 1 jaar na de
deelname aan de stagedagen/procesdagen
Van studenten die succesvol de studie aan de SRN hebben afgerond, worden na 5 jaar
alle studiegegevens vernietigd, behoudens de n.a.w. gegevens en een kopie van het
diploma.

Delen met derden
De SRN deelt uw gegevens niet met derden, tenzij met uw toestemming. Gegevens kunnen met
derden gedeeld worden indien hiervoor een wettelijke bepaling van toepassing is.
Indien De SRN uw gegevens deelt met derden, dan betreft dat organisaties waarmee wij een
verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Daarmee zorgen wij ervoor dat de andere partij op
het punt van vertrouwelijkheid en beveiliging, op eenzelfde niveau als De SRN omgaat met uw
persoonsgegevens. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor vooraf
bepaalde doeleinden. Deze derden mogen uw gegevens nooit delen met anderen, tenzij
wederom met uw uitdrukkelijke toestemming.
De SRN zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.
Beveiliging
De SRN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn
vastgelegd in het privacybeleid- en reglement van de SRN.
Privacy Officer / Functionaris Gegevensbescherming (DPO) / PrivacyVerantwoordelijke
Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) is op basis
van de nu geldende richtlijn zoals uitgegeven door de AP voor de SRN niet nodig. De SRN heeft
daarom een PrivacyVerantwoordelijke aangesteld. De taken van de PrivacyVerantwoordelijke
zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als
contactpersoon van het AP. De directie van de SRN is verantwoordelijk voor het structureel
toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de richtlijnen op het
gebied van privacy. Een nieuwe manier of wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt
eerst door de directie met de PrivacyVerantwoordelijke besproken voordat de verwerking
begint.
Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. De SRN streeft ernaar om verlies of
onrechtmatige verwerking (lekke) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet

2/3

20

Privacyverklaring School voor Reïncarnatie en regressietherapie Nederland
(SRN)
waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de
hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke
levenssfeer stellen wij u hiervan op de hoogte.
Cookies
De site van de SRN gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.
Uw privacyrechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u
van dit recht gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de SRN. Wij nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op. De contactgegevens van de SRN vindt u op onze
website.
Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien,
corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van
andere personen in te zien.
Vragen, opmerkingen of klachten
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem
dan contact met ons op. Dat kan via bureau@srn-opleiding.nl. Het postadres van De SRN is:
Mandenmakerstraat 13, 2865 XS Ammerstol.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
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