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De Stichting Cursusproject De Ronde Venen (hierna Cursusproject) verwerkt 

persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door het Cursusproject.  

 

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende 

mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote 

schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van 

persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een stichting als het Cursusproject. Met ingang van 

25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet 

bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe het 

Cursusproject voldoet aan de wetgeving.  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, 

(mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar 

een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.  

 

Van wie verwerkt het Cursusproject persoonsgegevens? 

Het Cursusproject verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 Personen die inschrijven op cursussen; 

 Personen die de nieuwsbrief ontvangen;  

 Personen die in het verleden een cursus hebben gevolgd; 

 Docenten 

 Werkgroepleden 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens van cursisten en docenten worden door de werkgroepleden verwerkt 

in een cursistenadministratie (Excel bestanden). 

De persoonsgegevens van de werkgroepleden worden bijgehouden door de secretaris in 

een Word-bestand. 

 

Waarvoor verwerkt het Cursusproject persoonsgegevens? 

A. Cursistengegevens 

Om als cursist te kunnen worden ingeschreven hebben we persoonsgegevens nodig. Met 

behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie met de cursist op de passende wijze 

verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.  

Daartoe worden de volgende gegevens vastgelegd: 

 - naam * 

 - adres * 

 - postcode * 



 
 

 

 - telefoonnummer * 

 - e-mailadres * 

 - banknummer 

 - cursusnummer  

Het Cursusproject ontvangt deze gegevens op een inschrijfformulier dat door de cursist 

wordt ingevuld. 

Deze gegevens worden gebruikt voor de communicatie met de cursisten, de bepaling over 

het wel of niet doorgaan van een cursus, het toesturen van een nieuwsbrief en het innen van 

de cursusgelden. 

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie en nieuwsbrieven. Voor 

de nieuwsbrief kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door een verzoek hiertoe aan het 

Cursusproject te sturen. 

Bij de start van een cursus ontvangt de begeleider van een cursus (een werkgroeplid) een 

lijst van cursistengegevens van de deelnemers aan de betreffende cursus. 

De inschrijfformulieren gaan bij de start van een cursus naar de penningmeester t.b.v. de 

inning van de cursusgelden.  

Aan het einde van een cursusseizoen worden de gegevens met een sterretje toegevoegd 

aan een bestand van oud-cursisten, de overige gegevens worden verwijderd. 

  

B. Docentengegevens 

Ten behoeve van de communicatie met de docenten worden de volgende gegevens 

vastgelegd: 

 - naam 

 - adres 

 - postcode 

 - telefoonnummer 

 - e-mailadres 

 - banknummer 

Het Cursusproject ontvangt deze gegevens op een docentenformulier dat door of in 

samenspraak met de docent wordt ingevuld. De gegevens worden in de cursusadministratie 

verwerkt. 

Na afloop van een cursus gaat het docentenformulier naar de penningmeester t.b.v. de 

betaling aan de docent.  

 

C. Gegevens Werkgroepleden 

Van de werkgroepleden worden de volgende gegevens bijgehouden: 

 - naam 

 `-adres 

 - postcode 

 - telefoonnummer 

 - e-mailadres 

Deze gegevens worden door de werkgroepleden bij de secretaris gemeld. 

Een overzicht wordt aan alle werkgroepleden uitgereikt en staat ook op de website van het 

Cursusproject. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. 

 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische informatie, ras, politieke of 

geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. geregistreerd. 

 

 



 
 

 

Hoe gaat het Cursusproject met persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is 

voor gebruik binnen het Cursusproject of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons 

ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee 

om dienen te gaan.  

 

Wie kan er bij persoonsgegevens? 

Werkgroepleden die belast zijn met de cursistenadministratie kunnen de cursisten- en 

docentengegevens inzien en wijzigen. De gegevens worden verwerkt in een bestand 

waarvan de toegang beveiligd is met een wachtwoord. Ter bewaking van de continuïteit 

wordt een kopie van het bestand bewaard op de computer van een ander werkgroeplid. Alle 

werkgroepleden kunnen gegevens opvragen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van 

hun taken.  

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen 

Afgezien van de gegevens van de werkgroepleden die aan de Kamer van Koophandel 

worden verstrekt, wisselt het Cursistenproject geen persoonsgegevens uit met externe 

partijen.  

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Cursistengegevens worden in beperkte vorm na beëindiging van een cursus bewaard om het 

inschrijfproces in de toekomst te vergemakkelijken.  

De docentengegevens worden bewaard gedurende een cursusseizoen. 

De gegevens van een werkgroeplid worden bewaard zolang het lid deel uit maakt van de 

werkgroep. 

 

Website 

Onze website “www.cursusproject.nl” kunt u anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen 

persoonsgegevens, die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site. 

Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere 

middelen. 

Kan ik zien welke gegevens het Cursusproject van mij verwerkt? 

Elke cursist en docent heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die het Cursusproject 

van hem/haar verwerkt. Neem daarvoor contact op met de cursistenadministratie. Indien 

gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Cursusproject 

kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep.  

 

Wijzigingen privacybeleid 

Het Cursusproject streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom 

het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van het 

Cursusproject is altijd het meest recente statement beschikbaar.  

 

 

 

 


