PRIVACYVERKLARING
Algemeen:
De Harde Leerschool, gevestigd aan Laan Copes van Cattenburch 127 2585 EZ Den Haag, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:// www.dehardeleerschool.nl
Laan Copes van Cattenburch 127 2585 EZ Den Haag
06-19919377
Renee Groenendijk is de functionaris Gegevensbescherming van De Harde Leerschool. Het
toegekende FG-nummer is FG011406. Zij is bereikbaar via renee@dehardeleerschool.nl.

Persoonsgegevens:
De Harde Leerschool verwerkt persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze diensten.
De gegevens worden aan ons zijn verstrekt via het inschrijfformulier. Hieronder het overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in correspondentie of telefonisch overleg
- Locatiegegevens

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:
De Harde Leerschool verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Publiceren van onze nieuwsbrief en/of andere informatie m.b.t. onze projecten
- Informatie verstrekken over wijzigingen in onze diensten
- Samenstellen CV voor bemiddeling naar werk , school of andere activiteiten.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
De Harde Leerschool bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen
te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Harde Leerschool verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Degenen die gebruik maken van onze diensten hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben deelnemers het recht om de eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van
de persoonsgegevens door De Harde Leerschool of op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat
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er een verzoek kan worden gedaan om de persoonsgegevens over te dragen naar een aan te geven
organisatie.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens
sturen naar info@dehardeleerschool.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan,
vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een ingediend verzoek. De Harde
Leerschool wijst er ook op dat de mogelijkheid bestaat 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

Beveiliging
De Harde Leerschool neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of ingeval van aanwijzingen van misbruik contact
opnemen met info@dehardeleerschool.nl.

