Privacy beleid van de stichting Psychodrama Opleiding NVGP – 23 mei 2018 –
Wat verstaan we onder uw persoonsgegevens?
U deelt uw persoonsgegevens met ons als u als u contact met ons hebt omdat u informatie
vraagt, telefonisch of via de mail, of als u deelneemt aan de opleiding. Hierbij gaat het om uw
naam, uw telefoonnummer, e-mailadres of bankgegevens t.b.v. betaling van de opleiding of
workshops. U deelt uw vak- en persoonlijke leerdoelen, en de achtergronden daarvan, tijdens
het oriëntatie gesprek en/of bij aanvang van de opleiding. U deelt uw supervisie verslagen met
ons tijdens de stage periode. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen
met u.
Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Om uw informatie verzoeken en eventuele cursus deelname goed te faciliteren hebben we uw
persoonsgegevens nodig. Deze verwerken we in onze administratie.
Met uw persoonsgegevens kunnen we:

▪

Contact met u opnemen en contact onderhouden. Meerdere ingangen zoals email- ,
woon adres en telefoonnummer geven mogelijkheden tot contact op het moment dat
een ingang afgesloten is door bv. internet storing of andere calamiteiten.

▪

Uw aanvraag voor informatie of deelname beantwoorden.

▪

Afspraken maken om een oriëntatie gesprek met elkaar te kunnen voeren.

▪

U op de hoogte brengen van het programma en opdrachten die dit ondersteunen.

▪

Uw betalingen regelen en afspraken hierover maken.

▪

Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

▪

Uw verslagen, evaluaties en beoordelingen beheren.

Uw vak- en persoonlijke doelen en supervisie verslagen worden alleen gedeeld met de
docenten en mede cursisten met uw toestemming en uw actieve deelname, t.b.v. het
vakonderwijs, en in geen enkel geval met anderen die verbonden zijn aan de opleiding te
weten; bestuur, administratie kantoor of penningmeester.
Van wie hebben we persoonsgegevens?
Wij beschikken enkel en alleen over gegevens van u die we rechtstreeks van u hebben
ontvangen, hetzij telefonisch, in een vis á vis gesprek of via de mail.
Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We zijn uiterst voorzichtig met uw persoonsgegevens en delen deze met geen enkele persoon
of instantie zonder uw eigen verzoek of toestemming.
Uw persoonsgegevens blijven binnen de stichting Psychodrama Opleiding NVGP. De
gegevens worden verwerkt door ons administratiekantoor en door de penningmeester
waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden beheerd gedurende de periode dat u heeft toegezegd dat u in onze mail
lijst wilt staan t.b.v. informatie verstrekking over de opleiding en gedurende de periode dat u
met ons een opleidingscontract heeft.
We zorgen dat onze computers beveiligd zijn door gebruik van een up-to-date virus scanner
en fire wall. In het mailverkeer met ons administratie kantoor Jansofficesupport worden
stukken met persoonsgegevens verzonden via Zivver, maar ook de mailverbinding zelf is een
TSL/SSL verbinding.
Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen
U kunt gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo
gebruik maken van je ‘Recht op correctie’? Neem dan contact op met de coordinator of uw
mentor van de opleiding.
Dropbox
We werken op dit moment met Dropbox en e mail, we doen ons uiterste best om de
persoonsgegevens te beschermen. In de gedeelde informatie zoals opleidingsverslagen mogen
enkel en alleen initialen gebruikt worden.
Ondanks deze regel die we met elkaar gesteld hebben, verschijnt uw naam op het moment dat
u aangemeld bent of een bericht of verslag plaatst. U kunt dit voorkomen door een
pseudoniem of alleen uw initialen in te voeren.
We wijzen u hiermee op het in Nederland bekende gegeven dat de gehele bescherming die
buiten onze eigen invloed ligt nog niet volledig geregeld is.
U bent echter vrij in uw keuze om te werken in Dropbox. Wanneer u aangeeft aan de
coordinator van de opleiding dat u niet wenst te werken in en met Dropbox, wordt de
informatie die op Dropbox gedeeld wordt, naar u over de mail verstuurd.
Wij werken aan een nieuwe website waarin het documenten verkeer tussen opleiding en
cursisten veilig achter een gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen is.
Over dit privacy beleid
Dit is het privacy statement van de opleiding voor psychodrama NVGP.
We kunnen dit privacy beleid aanpassen. Deze versie is gemaakt op 23-05-2018
Andere vragen over privacy
Heeft u na het lezen van dit Privacy beleid en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen
over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan de coordinator van
de opleiding.

