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Inleiding
NLtraining wil, naast het beveiligen van onze systemen en gegevens, u uit kunnen leggen welke
persoonsgegevens zich in onze administratie (Deelnemer Volgsysteem / DVS) bevinden, waarom ze
hierin staan en wat daar mee wordt gedaan. Daarom heeft NLtraining een privacy beleid opgesteld.
Het is raadzaam om dit beleid te lezen en uzelf inzicht te verschaffen over dit onderwerp.

Toepassingsgebied en gegevenscontroller
Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van het Deelnemer Volgsysteem (DVS) en op alle
opgevoerde persoonsgegevens van cursisten / personen.
Voor iedereen is de gegevensbeheerder:
NLtraining (handelsnaam: NLtraining)
Gevestigd op de T.T Vasumweg 122-124 te Amsterdam.
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Gegevens die wij verzamelen
NLtraining verzamelt gegevens die:
-

u verstrekt aan NLtraining, bijvoorbeeld tijdens de aanmelding van een cursus/opleiding.
worden opgeslagen gedurende de cursus/opleiding, bijvoorbeeld aanwezigheid tijdens de
lessen.
een instantie of gemeente, over u, aan ons verstrekt.

Gegevens die u verstrekt
Hiertoe behoren gegevens die u (of een instantie voor u) verstrekt wanneer:
-

u zich bij NLtraining aanmeldt als cursist.
u door een instantie (gemeente/werkgever) wordt aangemeld als cursist.

Onderstaande gegevens (kunnen) worden opgeslagen in het Deelnemer Volgsysteem (DVS) bij de
aanmelding voor een cursus/opleiding:
-

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteland
Taalniveau
Opleidingsniveau
Werkervaring
Trajectdata
Examengegevens
Klantmanager
Burgerservicenummer

-

Identiteitsbewijs

(alleen bij cursussen waarbij het voor NLtraining verplicht is
om hiermee aan de overheid te rapporteren)
(alleen afgeschermd en bij specifieke vraag van de
opdrachtgever)

Gegevens die worden opgeslagen gedurende de cursus/opleiding
Hiertoe behoren:
-

Aanwezigheid in de lessen.
Voortgang van de cursist
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(taalniveau / ontwikkeling in de les / participatie)

Hoe NLtraining uw gegevens gebruikt
NLtraining gebruikt uw gegevens voor:
-

Het volgen van uw voortgang als cursist.
Rapporteren aan gemeenten en opdrachtgevers.
Rapporteren aan de Dienst Uitvoering Onderwijs.
Rapporteren aan de keurmerkinstantie Blik op Werk.

Het volgen van uw voortgang als cursist
NLtraining verzamelt ingevoerde gegevens om de voortgang van de cursisten te kunnen volgen. Dit
gebeurt door het invoeren van de gegevens in het Deelnemer Volgsysteem. Het DVS is een beveiligde
online-omgeving. Van hieruit kan de voortgang gemonitord worden.
NLtraining deelt of verkoopt deze gegevens niet aan derden.

Rapporteren aan gemeenten en opdrachtgevers
NLtraining rapporteert uw gegevens in sommige gevallen aan gemeenten en opdrachtgevers. Dit kan
zijn omdat de gemeente/opdrachtgever uw cursus/opleiding betaalt en hiervan op de hoogte wil
blijven door middel van rapportages en presentiecijfers.

Rapporteren aan de Dienst Uitvoering Onderwijs
NLtraining is, voor cursisten die vallen onder de Wet Inburgering, verplicht om gegevens te
rapporteren aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. Hierbij gaat het om de financiering van de
cursus/opleiding en het registreren en aanvragen van examens.

Rapporteren aan de keurmerkinstantie Blik op Werk
NLtraining beschikt over het keurmerk Blik op Werk. Dit is een verplicht keurmerk voor
taalaanbieders van inburgeringscursussen. Om over dit keurmerk te blijven beschikken worden met
Blik op Werk gegevens gedeeld over de inburgeringscursussen. Tevens worden gegevens gedeeld
m.b.t. het verplichte tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk.
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Veiligheid en beveiliging
NLtraining hanteert de volgende veiligheidsmaatregelen:
-

NLtraining hanteert voor elke medewerker een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
NLtraining zorgt voor encryptie van gegevens als daar aanleiding toe is
NLtraining zorgt dat alle medewerker/gebruikers geïnformeerd zijn over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens en hoe hiermee om te gaan.

Onderzoek en ontwikkeling
NLtraining gebruikt de gegevens niet voor onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden.

Cookies en technologieën
NLtraining gebruikt in het Deelnemer Volgsysteem geen cookies. Voor de website van NLtraining
worden enkel functionele cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de
website.

Delen van gegevens
Zoals hiervoor vermeld deelt NLtraining enkele opgevoerde gegevens met derden buiten het
Deelnemer Volgsysteem. Het gaat om de volgende gegevens:
-

Presentielijsten ter verantwoording aan de gemeente/opdrachtgever
Voortgang van de cursus/opleiding ter verantwoording aan de gemeente/opdrachtgever
Examengegevens in het kader van de Wet Inburgering
Trajectgegevens in het kader van de Wet Inburgering
Factuurgegevens in het kader van de Wet Inburgering

Bewaren en verwijderen van gegevens
NLtraining bewaart uw gegevens totdat:
-

u ons verzoekt om verwijdering van uw gegevens
de wettelijk gestelde bewaartermijn verlopen is

Uw gegevens worden nooit bewaard om ze te gebruiken voor andere doeleinden.
Bij verwijdering op verzoek zijn de gegevens ook niet meer terug te krijgen.
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Als NLtraining bepaalde gegevens moet behouden voor wettelijke verplichtingen (zoals voldoen aan
de Wet Inburgering of voor de Belastingdienst) heeft NLtraining het recht / de plicht om de nodige
gegevens nog te bewaren.

Transparantie
Transparantie is het kunnen inzien en aanpassen (corrigeren) van uw gegevens.

Voor gebruikers geldt:
Het Deelnemer Volgsysteem biedt de mogelijkheid om al uw gegevens direct in te kunnen zien en
aan te passen. Door in te loggen in het systeem kunt u direct alle gegevens inzien en deze ook direct
aanpassen.

Voor betrokkenen geldt:
Betrokkenen kunnen een verzoek indienen bij NLtraining om hun gegevens in te zien en/of te
verwijderen.

Compliance
Het Deelnemer Volgsysteem voldoet geheel aan de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR).
NLtraining heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen.

Updates van dit beleid
NLtraining kan dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als er belangrijke wijzigingen aangebracht
worden, zal NLtraining u over deze wijzigingen informeren via onze website, www.nltraining.nl of via
andere middelen, zoals e-mail. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door
het gebruik van onze diensten na een dergelijke kennisgeving in met onze updates van dit beleid.
NLtraining raadt u aan om dit beleid regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de
meest recente informatie over ons privacy beleid.
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