Privacyreglement Cursisten
0. Inleiding
Mie Katoen respecteert de privacy van haar cursisten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot
de beheer van persoonsgegevens. Het doel, het beheer van betreffende gegevens, alsook de wijze
waarop betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen, wordt in dit reglement vastgelegd.
Artikel 1 – Toepassing/Definities
Navolgende artikelen hebben betrekking op de cursisten van de vereniging
Vereniging : vereniging Mie Katoen, statutair opgericht 10 december 1979, nr. kamer van
koophandel 40258983
Beheerder : namens de vereniging aangestelde persoon
Cursist: natuurlijk persoon die deelneemt/zal deelnemen aan cursus, workshop, georganiseerd door of
namens de vereniging.
Artikel 2 – Beheerder persoonsgegevens/register
Verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens is de beheerder
Artikel 3 – Het beheer van persoonsgegevens/register
Persoonsgegevens worden verzameld en geregistreerd door de beheerder
Verzameld en geregistreerd worden de volgende categorieën:
- Naam
- Woonplaats
- E-mailadres(-sen – telefoonnummer(s))
- Geboortedatum
Artikel 4 - Doel van de verzameling/registratie
Persoonsgegevens worden verzameld voor het informeren van de cursisten en i.v.m. betaling door
cursisten. Specifiek doel per gegevenstype:
- Naam: primaire identificatie
- E-mailadres: (-sen – telefoonnummer(s)): i.v.m. versturen van informatie
- Telefoonnummer of fysiek adres: indien geen e-mailadres bekend is
- Woonplaats: vanwege het gestelde artikel 6.1
- Geboortedatum: vanwege het gestelde artikel 6.1.
Artikel 5 – Registratie persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in een document. Het document wordt beheerd door de
beheerder en wordt niet verspreid.

Artikel 6-1 Ter beschikkingstellen van persoonsgegevens t.b.v. subsidieaanvraag n.a.v. regeling
Gemeente Tilburg
In verband met de aanvraag vanwege de regeling worden de volgende gegevens ter beschikking
gesteld:
Naam
Woonplaats
Geboortedatum
Artikel 6-2 Ter beschikking stellen van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan andere partijen dan vermeld in artikel 6-1.
Artikel 7 - Rechten met betrekking tot de gegevens van de cursisten
Op grond van artikel 13 lid 2 sub 2 AVG hebben betrokkenen recht op inzage van en rectificatie of
verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van hem/haar betreffende verwerking
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht van
gegevensoverdraagbaarheid. Rechten kunnen uitgeoefend worden door verzoek te richten aan de
beheerder. Uiterlijk binnen 3 maanden wordt het verzoek beantwoord.
Indien een cursist, verwijdering uit het register verlangd, heeft dit als gevolg dat van betrokkene
deelname aan de cursus per definitie wordt beëindigd. Betreffende cursist krijgt geen restitutie van
cursusgelden.
Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokken wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.
Artikel 11 – Bewaartermijn gegevens
Betreffende persoonsgegevens worden gewist uit het register na een periode van 5 jaar, nadat de
cursist, deelname heeft beëindigd
Artikel 12- Nederlands Recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 13 – Publicatie
Privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 januari 2019 en is nadien
gepubliceerd op de website van de vereniging.

