Privacybeleid Stichting ABC leer mee
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten / taalles
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze taallessen wordt u
gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden
gebruikt om de lessen uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van ons of die van een derde
partij. Zij zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover zij beschikt.
Doel van het verzamelen de gegevens:
Stichting ABC leer mee verzamelt de NAW-gegevens om het mogelijk te
maken de deelnemers te informeren als er leswijzigingen zijn of als er
activiteiten zijn, waarvoor ze hebben ingeschreven. Ook willen wij
zorgzaam omgaan met onze deelnemers en als zij zonder bericht enkele
keren niet op de taalles zijn geweest, bellen wij met de vraag of we iets
voor hen kunnen betekenen.
De BSN-gegevens vragen we zodat het mogelijk wordt te controleren of
de deelnemer plichtig of niet-plichtig is. ABC leer mee is een stichting
die zich richt op niet-plichtige deelnemers en ontvangt vanuit die
optiek subsidie.
De gemeente steunt financieel en vraagt per kwartaal gegevens van de
deelnemers aan te leveren. Zij hebben op hun beurt ook een
privacybeleid.
Zo kan ook Blik op Werk gegevens opvragen om een
tevredenheidsonderzoek te kunnen doen.
Toegang tot de gegevens:
Alleen degenen die administratief betrokken zijn bij het
inschrijvingsproces hebben toegang tot het digitale
verwerkingssysteem. Dit betreft het bestuur van Stichting ABC leer mee,
de secretaris en de vrijwilliger die het systeem mee bijhoudt. Deze

hebben allen geheimhoudingsplicht.
Communicatie
Zodra u zich bij ons aanmeldt als deelnemer, wijzen wij u middels het
inschrijfformulier op het privacyreglement en dit reglement wordt
tevens op onze website vermeld.
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het
mogelijk dat de secretaris die berichten bewaart. Soms vraagt u naar
uw persoonlijke resultaten die voor de desbetreffende situatie relevant
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van ons of die van derden. Zij zal deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt..
Vrijwilligers en docenten worden voor het privacyreglement eveneens
via het inschrijfformulier geïnformeerd en verwezen naar de website
www.abcleermee.nl
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Doeleinden
ABC leer mee verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere
doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit
privacybeleid tenzij de deelnemers van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt incidenteel met derden gedeeld, dit na
toestemming van de deelnemer. In enkele gevallen kan de informatie
intern of met de gemeente (consulent/casemanager) gedeeld worden.
Onze vrijwilligers en docenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de
mogelijkheden binnen de taalles. Eventuele aanpassingen en/of
veranderingen van de taallessen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Bewaartermijn voor de voor persoonsgegevens.
Op grond van de belastingwetgeving worden de gegevens van
deelnemers en vrijwilligers 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens
verwijderd.
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Keuzes voor persoonsgegevens
Stichting ABC leer mee geeft alle bezoekers het recht inzage in

zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Geregistreerde
gegevens alsmede het dossier is gedurende de cursus/traject door
de betrokkene op verzoek in te zien. Aan een verzoek als bedoeld
in dit artikel wordt binnen twee weken na ontvangst van het
verzoek voldaan.
Aanpassen/uitschrijven van de Nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan
te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt
laten halen, kunt u contact met ABC leer mee opnemen. Zie
onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,
maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren
of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
gebruikt geen cookies.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de websites
van en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback
Stichting ABC leer mee controleert regelmatig of aan dit privacybeleid
wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact
met ABC leer mee opnemen:
Stichting ABC leer mee
Eerste Morgendreef 7
5233NC ‘s-Hertogenbosch
abcleermee@gmail.nl
073-6449889

