PRIVACYSTATEMENT SRN (School Reïncarnatie- en regressietherapie
Nederland)
Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van opleidingsinstituut SRN verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit privacystatement
hebben wij opgesteld om aan te geven hoe met persoonsgegevens binnen de SRN wordt omgegaan.
De SRN verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via
de website, e-mail, of telefoon of per post.
Persoonsgegevens
De SRN verwerkt de volgende persoonsgegevens: volledige naam, adresgegevens, contactgegevens
(e-mail en telefoonnummer) en geboortedatum. Daarnaast worden studievoortgangsgegevens
verwerkt.
Voor het goed laten functioneren van de SRN site worden gegevens van uw computer verwerkt, zoals
de browser die u gebruikt.
Bijzondere persoonsgegevens
De SRN verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, dus geen gegevens
die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of bijvoorbeeld
BSN nummer.

De SRN verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens in de vorm van een bankrekeningnummer als
sprake is van een automatische incasso bij periodieke betalingen van het opleidingsgeld. Hiervoor
wordt vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan de student gevraagd.
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, als toestemming
van de student is verleend. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal
dat afzonderlijk worden gevraagd en schriftelijk worden vastgelegd.
Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
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Alleen medewerkers (zijnde de vaste docenten en medewerker secretariaat) 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.

Bewaartermijn
De SRN zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De
bewaartermijn van studenten die de opleiding volgen of hebben gevolgd maar niet succesvol de
opleiding hebben afgerond, is maximaal 10 jaar. De bewaartermijn van diploma’s is maximaal 25 jaar.
De gegevens van geïnteresseerden en/of diegenen die een introductiedag hebben gevolgd, zullen
maximaal een half jaar worden bewaard.
Delen met derden
De SRN deelt uw gegevens niet met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
Een voorbeeld hiervan is, is als een student op zoek is naar een oefencliënt en de SRN helpt bij de
bemiddeling hierin.
De SRN zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële doeleinden of anderszins.
Beveiliging
De SRN heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens vertrouwelijk op te slaan.
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 via de e-mail een verzoek indienen bij de SRN. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacystatement, neem dan contact met ons op. Dat kan via bureau@srnopleiding.nl. Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet 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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