Privacyverklaring voor studenten de Nieuwste Pabo
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van
studenten door de Nieuwste Pabo (dNP). Deze privacyverklaring bevat informatie over de
wijze waarop dNP met de studentgegevens omgaat. DNP is een samenwerking tussen Fontys
Hogescholen en Zuyd Hogeschool. Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool zijn
gezamenlijke gegevensverantwoordelijken. De verantwoordelijkheid voor de verwerking en de
bescherming van de persoonsgegevens is gedelegeerd aan dNP. Dit betekent dat dNP
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Voor de privacyverklaring voor studenten van Fontys wordt verwezen naar
de privacyverklaring van Fontys Hogescholen.
Voor de privacyverklaring voor studenten van Zuyd wordt verwezen naar de privacyverklaring
van Zuyd Hogeschool.

Contactgegevens van de Nieuwste Pabo (dNP):
Mgr. Claessensstraat 4
6131 AJ Sittard
Telefoonnummer: 08850-79666
E-mail: dnpinfo@denieuwstepabo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
DNP verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
verwerkingsdoel. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- naam;
- achternaam;
- geboortedatum;
- geboorteplaats;
- geslacht;
- straatnaam;
- nummer;
- postcode;
- plaats;
- mail;
- telefoonnummer;
- gegevens over de studievoortgang.

Doel en grondslag van de verwerking
DNP verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitvoering van haar taken als
onderwijsinstelling.
De verwerking van persoonsgegevens moet altijd gebaseerd zijn op een grondslag. De
verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op:
- de verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst;
- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die dNP
heeft;
- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van dNP, zoals de uitvoering van bedrijfsprocessen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of
een taak van openbaar gezag dat aan dNP is overgedragen;
- de verwerking vindt plaats op grond van toestemming die je als student hebt gegeven.
Indien de persoonsgegevens op basis van toestemming zijn verkregen, heb je het recht
om de toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
DNP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
DNP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. DNP hanteert de
bewaartermijnen die zijn opgenomen in de Selectielijst Hogescholen van de Vereniging
Hogescholen.

Beveiliging van de persoonsgegevens
DNP neemt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. DNP hanteert een
toegangsbeperking. Medewerkers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig
zijn voor de uitvoering van hun functie.

Delen van persoonsgegevens met derden
DNP verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor het behalen van
de doeleinden. Als dNP besluit om jouw persoonsgegevens met een derde te delen, die de
persoonsgegevens in opdracht van dNP zal verwerken, wordt er een verwerkersovereenkomst
afgesloten die voldoet aan de wet- en regelgeving van de Algemene verordening
gegevensbescherming.

Rechten studenten
Je hebt, op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, diverse rechten ten
aanzien van jouw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering,
beperking, overdracht van gegevens en bezwaar.
De informatiemanager, mevrouw E. Dick, is de privacy contactpersoon binnen dNP. Heb je
een vraag, klacht of verzoek omtrent jouw privacyrechten, neem dan contact op met mevrouw
E. Dick via het e-mailadres e.dick@denieuwstepabo.nl
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens is het orgaan dat toezicht houdt op de handhaving van de AVG.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool hebben beide een functionaris voor
gegevensbescherming. Een functionaris voor gegevensbescherming is een onafhankelijke
medewerker die intern toezicht houdt op en adviseert over de naleving van de Algemene
verordening gegevensbescherming.
De functionaris voor gegevensbescherming Fontys is mevrouw G. de Jonge. Je kunt contact
opnemen met de FG via het e-mailadres g.dejonge@fontys.nl
De functionaris voor gegevensbescherming Zuyd is de heer M. Wollersheim. Je kunt contact
opnemen met de FG via het e-mailadres maarten.wollersheim@zuyd.nl

Wijzigingen
DNP behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
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