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Privacyverklaring Noordelijk Onderwijsgilde 
 
In deze privacyverklaring van het noordelijk Onderwijsgilde wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens en waar u terecht kunt met vragen omtrent de privacy van uw persoonsgegevens. 
 
Het Noordelijk Onderwijsgilde vindt het belangrijk dat persoonsgegevens privé blijven en dat niet 
iedereen zomaar uw persoonsgegevens kan inzien of gebruiken. Een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens is daarbij noodzakelijk.  
Wanneer u staat ingeschreven als cursist bij het Noordelijk Onderwijsgilde, dan verwerken we uw 
persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming 
van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet 
veronderstelt onder meer dat …: 
 

• wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. In deze 
privacyverklaring worden de doeleinden beschreven. 

• in de gevallen dat uw toestemming vereist is, wij uitdrukkelijke toestemming vragen om uw 
persoonsgegevens te verwerken. 

• wij het vragen en verwerken van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens 
die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

• wij uw rechten op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens respecteren. 

• wij passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.  
 
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de gegevensverwerking door het Noordelijk 
Onderwijsgilde. Het betreft de persoonsgegevens die verkregen zijn via onze website 
(www.noordelijkonderwijsgilde.nl) en via onze digitale leeromgeving  (www.mijn-nog.nl) alsmede 
gegevens die wij opslaan in onze administratie. 
  
Persoonsgegevens  
Het Noordelijk Onderwijsgilde verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten 
en omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt via het contactformulier op de website of 
aanmelding en/ of inschrijving via de digitale leeromgeving. De volgende persoonsgegevens verwerken 
wij:  

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Gegevens van de schoollocatie 
• Internet Protocol (IP)-adres 
• Scholingsvoorkeuren 
• Eerder gevolgde scholing 
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in 

correspondentie 

Daarnaast maken wij voor PR- , communicatie- en onderwijsdoeleinden gebruik van foto’s en 
camerabeelden. Voor elke foto en elk videobeeld vragen we toestemming aan de personen op het 
beeld evenals aan de eigenaar van de beelden. De beelden die gebruikt worden tijdens de scholing 
worden geanalyseerd en van feedback voorzien. Na afronding van de scholing worden de beelden 
verwijderd. 

http://www.noordelijkonderwijsgilde.nl/
http://www.mijn-nog.nl/
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Doeleinden 
Alle informatie die door het Noordelijk Onderwijsgilde wordt verwerkt geschiedt volgens de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt voor één of meer van de volgende doeleinden: 

• Om zo goed mogelijk uw vragen te beantwoorden. 
• Om u de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. 
• Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten. 
• Om onze functionaliteiten, diensten en informatieverschaffing te kunnen verbeteren. 
• Om u te informeren over veranderingen in onze producten, diensten en voorwaarden. 
• Om de bijbehorende administratie efficiënt te kunnen voeren.  
• Om het werk optimaal te kunnen organiseren.  

 
Toestemming  
Persoonsgegevens, maar ook foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met uw toestemming. U 
geeft uw toestemming hiervoor tijdens de aanvraag voor een scholing. U kunt uw toestemming altijd 
weer intrekken. 

Veiligheid en bescherming   
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beschermd worden en dat derden niet bij deze gegevens 
kunnen komen. De gegevens worden bewaard zolang je account actief is binnen mijn-nog en je hier 
ons toestemming voor hebt gegeven. Na die termijn verwijderen we de gegevens.  

Toegankelijkheid  
Alleen medewerkers van het Noordelijk Onderwijsgilde die betrokken zijn bij uw opleiding hebben 
toegang tot de gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht. Deze plicht 
dwingt alle medewerkers om geen gegevens openbaar te maken of met anderen te delen.  

Gegevens delen  
Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie verstrekken aan derden.  

Uw rechten   
U hebt het recht om uw gegevens in te zien en te ontvangen. Als deze gegevens niet kloppen, kunt u 
ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) 
aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een ander persoon in het geding komt. De 
rechten die u heeft ten aanzien van het wijzigen van uw gegevens zijn: 

• Recht op inzage in uw gegevens; 
• Recht op het verbeteren van uw gegevens, het aanvullen, verwijderen of afschermen; 
• Recht op het laten verwijderen van uw gegevens (indien dit volgens de wet is toegestaan); 
• Recht op bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; 
• Recht op beperking van de verwerking; 

Klachten  
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Neem in dat geval contact op met ons via info@noordelijkonderwijsgilde.nl  Mocht u er desondanks 
toch samen met ons niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om 
een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Cookies  
De website van het Noordelijk Onderwijsgilde maakt géén gebruik van cookies bij het aanbieden van 

mailto:info@noordelijkonderwijsgilde.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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elektronische diensten. (Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze 
website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen.) Wij gebruiken dus géén cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. (U kunt 
overigens wel cookies uitzetten via uw browser.) 
 
In kaart brengen websitebezoek 
Bij het bezoeken van de website van het Noordelijk Onderwijsgilde brengen wij de volgende zaken in 
kaart: 

• Persoonsgegevens via het contactformulier 

• IP-adressen op serverniveau (voor beveiliging server) 

• Anonieme gegevens vanuit Google Analytics 
 
Beveiliging 
Het Noordelijk Onderwijsgilde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende 
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   
Mocht u twijfelen aan de bescherming van uw gegevens of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem 
dan contact op met ons via info@noordelijkonderwijsgilde.nl 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aan te raden 
om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.  
 
Contactgegevens: 
Noordelijk Onderwijsgilde 
Grote Kerkstraat 4 
8601 ED Sneek 
Tel: 0515 – 700264 
info@noordelijkeonderwijsgilde.nl 
 
 

 

mailto:info@noordelijkonderwijsgilde.nl
mailto:info@steunpuntonderwijsnoord.nl

