Privacyverklaring van Het Kan!

Professionalisering en scholing in onderwijs en kinderopvang
Holterveste 47, 5221KL ‘s-Hertogenbosch
Ook wij hebben natuurlijk te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Daarom laten we je graag zien wat wij voor gegevens bewaren, hoe we ze beheren en ermee
omgaan.
Wat wij bewaren:
• Gegevens waarmee je je inschrijft voor een (gecertificeerde) opleiding (naam,
geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, woon- en mailadres, gegevens school
of kinderopvangorganisatie)
• Gegevens waarmee men zich inschrijft voor een inspiratie bijeenkomst, workshop, lezing
(naam, mailadres, gegevens school of kinderopvangorganisatie)
• Gegevens nodig voor facturering: naam, (werk)adres, banknummer
• Mailadressen van mensen die ingeschreven zijn voor ontvangen van onze nieuwsbrief
• Meesterstukken die geschreven zijn tijdens de jenaplanopleiding HBO plus
• Gegevens van mensen die lid zijn van onze gesloten facebookomgeving
• Evaluatieformulieren ingevuld n.a.v. een van onze trajecten
• Soms plaatsen wij foto’s van (mooie) opleidingsmomenten op onze sociale media accounts
(Twitter, facebook, Instagram)
Hoe we ze beheren en ermee omgaan:
• Alle inschrijfformulieren zijn opgeslagen in één beheerdersmap in onze gesloten digitale
werkomgeving
• De gegevens zijn slechts toegankelijk voor de eigenaren van Het Kan!: Ingrid Nagtzaam en
Anite van Oijen. Zij zijn tevens de beheerders van gegevens
• Na afronding van de opleiding/workshop/lezing/inspiratiebijeenkomst bewaren wij de
inschrijflijsten, aanwezigheidsregistratie en evaluaties 3 jaar lang in ons systeem voor
controles door het CRKBO. Deze zijn enkel toegankelijk voor de eigenaren van HetKan!
• Eenieder die de nieuwsbrief ontvangt per mail kan zich te allen tijde uitschrijven en
ontvangt vervolgens geen nieuwsbrieven meer
• Meesterstukken van de jenaplanopleiding worden bewaard en beheerd door NJPV en
HetKan!
• Meesterstukken zijn opgeslagen in kantoor HetKan! en worden gebruikt om studenten van
andere jenaplanopleidingsgroepen van HetKan! te stimuleren en inspireren
• Meesterstukken opgeslagen bij NJPV zijn in te zien door belangstellenden en op te vragen
bij NJPV
• Leden van de besloten FB groep (die tot doel heeft elkaar te inspireren) kunnen zichzelf
altijd ontkoppelen
• Inschrijvingen, procesverslagen en evaluatieformulieren bewaren wij ter verbetering van
onze trajecten en voor registratie bij CPION/CRKBO
• Plaatsing van foto’s op sociale media accounts gebeurt altijd in overleg met personen die
zichtbaar in beeld zullen zijn

Alle aan ons toevertrouwde gegevens blijven binnen onze organisatie. Wij verstrekken geen
gegevens aan derden.
Eenieder die gegevens verwijderd wil hebben of zich uit wil schrijven vragen wij dat kenbaar te
maken. Wij zorgen dan voor een onmiddellijke afwikkeling.

