Privacyverklaring Schrijversvakschool Groningen
25 mei 2018
Schrijversvakschool Groningen, gevestigd aan de Turftorenstraat 69 9712 BN Groningen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Schrijversvakschool Groningen
kantoor: Turftorenstraat 69
9712 BN Groningen
06-14771011
contact@svsgroningen.nl

Schrijversvakschool Groningen
verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:
• Om je te kunnen e-mailen,
bellen of appen als dat nodig
is voor de uitvoering van onze
dienstverlening
• Voor het samenstellen van
klassen en groepen
• Voor het sturen van een factuur
en het afhandelen van je betaling
• Om je te informeren over
(wijzigingen van) onze diensten
en producten
Schrijversvakschool Groningen
bewaart je persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld.
De school hanteert de volgende
bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
• Zolang er een zakelijke relatie
is

Persoonsgegevens
Schrijversvakschool Groningen verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
Schrijversvakschool Groningen verwerkt
Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief:
• voor- en achternaam
• mailadres
Als je je inschrijft voor een kennismakingsles:
• voor- en achternaam
• mailadres
Als je werk ter beoordeling opstuurt:
• voor- en achternaam
• mailadres
Als je met de school een traject individuele begeleiding of
zakelijk schrijven overeenkomt:
• voor- en achternaam
• bedrijfsnaam of naam van de organisatie
• postadres
• mailadres
• telefoonnummer
• bankgegevens
• namen en mailadressen van de deelnemers
Als je je inschrijft voor een lesblok aan de school:
• voor- en achternaam
• eventueel bedrijfsnaam
• postadres
• mailadres
• telefoonnummers
• geboortedatum
• geboorteplaats
• bankgegevens
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De studenten aan Schrijversvakschool Groningen zijn meerderjarig.
Het kan voorkomen dat een minderjarige zich inschrijft voor de nieuwsbrief, om schrijfadvies vraagt, of naar een kennismakingsles komt.
Ook kan het zijn dat (een docent van) de school lesgeeft aan een klas in
het middelbaar onderwijs. In die gevallen zal de school de naam en het
mailadres van de minderjarige in de administratie van die lessen kunnen
opnemen. Als je ervan overtuigd bent dat de school zonder
ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over
een minderjarige, neem dan contact op met de directeur van de school,
Pauline Durlacher, via contact@svsgroningen.nl; de informatie wordt dan
direct verwijderd.
Schrijversvakschool Groningen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mailwisseling met de studenten over persoonlijke
zaken die van invloed zijn op de studievoortgang wordt opgeslagen in
het dossier van de student.
Ingeleverde pasfoto’s voor de studentenkaart worden in het dossier van
de student bewaard.
Overige afspraken aangaande de privacy
• De school houdt per student een dossier bij met beoordelingsformulieren en correspondentie.
Het dossier is opgeslagen op (de computer van de) school, maar is
wettelijk eigendom van de student.
• Na het eindgesprek of de evaluatie krijgt de student de beoordelingsformulieren digitaal toegestuurd.
• Het ingestuurde werk en huiswerk van individuele begeleiding of
bedrijfstrainingen wordt gedurende maximaal een studiejaar na afloop
van de lessen bewaard op de computer van de school.
• Het werk van de studenten aan de school wordt bewaard in hun
dossier op de computer van de school.
• De evaluaties van de lessen door de deelnemers van bedrijfstrainingen
en andere lesblokken worden op de computer van de school bewaard in
het dossier van de betreffende afdeling.
• Naam, (email)adres en telefoonnummer van de student worden op
de groepslijst vermeld, maar worden nooit doorgegeven aan anderen
buiten de opleidingsgroep en de docenten.
Discretie en copyright
Studenten worden geacht zorgvuldig met elkaars teksten om te
gaan en deze niet zonder toestemming van de schrijver naar buiten
te brengen. Ook de school zal geen teksten van studenten openbaar
maken zonder toestemming van de schrijver.
De schrijver houdt te allen tijde het copyright op zijn werk.
Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. De docent houdt het
copyright over het lesmateriaal, voor zover dit daadwerkelijk door de
docent is ontwikkeld.

Schrijversvakschool Groningen neemt
niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of
-systemen zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van
Schrijversvakschool Groningen)
tussen zit.
Schrijversvakschool Groningen
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Windows
• Microsoft Office
• Adobe Creative Suite
• La Posta
• Dropbox
• Ficsbook
• Datumprikker
Schrijversvakschool Groningen
verstrekt je persoonsgegevens
uitsluitend aan derden in overleg als
dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Schrijversvakchool Groningen
gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.
Schrijversvakchool Groningen neemt
de bescherming van je gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als je de indruk hebt dat je
gegevens niet goed beveiligd zijn of
dat er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met de directeur
van de school, Pauline Durlacher, via
contact@svsgroningen.nl.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Schrijversvakschool Groningen en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de school een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die de school van je heeft in een computerbestand naar jou of een andere,
door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens vragen. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jouzelf is gedaan, verzoek ik je een kopie
van je indentiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (Machine
Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
De school reageert zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. De school wijst
je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Groningen, 25 mei 2018
Pauline Durlacher namens
Schrijversvakschool Groningen
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