
PRIVACY WEBSITES EN SOCIAL MEDIA 

 

Verantwoordelijke 

Stichting Regionaal Opleidingscentrum Ter AA ("ROC Ter AA") is de zogeheten 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Dit houdt in dat ROC Ter AA beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met 

welk doel dat gebeurt en op welke manier.  

 

Waar hierna wordt gesproken over ROC Ter AA worden alle onderdelen van de organisatie 

bedoeld, die op verschillende locaties zijn gevestigd. 

 

ROC Ter AA is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met 

de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Op de websites van ROC Ter 

AA kan verwezen worden naar andere organisaties, of kan je worden doorgeleid naar andere 

websites. Voor de privacystatements van deze organisaties wordt verwezen naar de 

desbetreffende websites. ROC Ter AA draagt voor deze websites geen 

verwerkingsverantwoordelijkheid. 

 

Persoonsgegevens 

ROC Ter AA verzamelt via haar websites en social media verschillende soorten 

persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke 

persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. 

 

Interessetest 

Door middel van de online interessetest helpt ROC Ter AA (aankomend) studenten en 

cursisten met hun studiekeuze. Aan de hand van de interessetest onderzoekt ROC Ter AA de 

interesses en kwaliteiten van de persoon. In dit kader verwerkt ROC Ter AA enkel de 

antwoorden van de interessetest, om zo inzage te geven in de opleidingen en cursussen die 

het beste bij de persoon passen.  

 

Icares 

Op de website van ROC Ter AA kan worden ingelogd bij Icares. Icares is een internationaal 

zoekportal waar een gratis studiekeuzetest kan worden gemaakt. Om in te kunnen loggen 

verwerkt ROC Ter AA inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De overige 

persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land, 

taal, test-, zoekresultaten en accountgegevens, worden door Icares verwerkt. ROC Ter AA 

verwijst hiervoor naar de privacyverklaring van Icares.  

 

Brochure 

Brochures met diverse informatie over de opleidingen en cursussen van ROC Ter AA kunnen 

online worden geraadpleegd. Daarnaast is het mogelijk om de brochure thuis te ontvangen. 

Voor verzending van de brochure heeft ROC Ter AA de volgende persoonsgegevens nodig: 

naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, huisnummer, straat, woonplaats en eventueel 

additionele opmerkingen ten behoeve van de verzending. 
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Aanmelden opleiding en/of cursus 

Het is mogelijk om je via de website online aan te melden voor een van de opleidingen en/of 

cursussen van ROC Ter AA. Voor de verwerking van de aanmelding verwerkt ROC ter AA de 

volgende persoonsgegevens: 

 

• NAW-gegevens; 

• Geslacht; 

• Geboortedatum; 

• Geboorteland; 

• Geboorteplaats; 

• Nationaliteit; 

• Contactgegevens; 

• Burgerservicenummer; 

• Ondersteuningsbehoefte; 

• Informatie betreffende de vooropleiding; 

• Opleidingskeuze; 

• Voorkeur startdatum, en; 

• eventueel gegevens van het leerbedrijf.  

 

Daarnaast is invullen van het doorstroomdossier een onderdeel van de aanmelding, dat kan 

direct of op een later moment. Indien je ervoor kiest het doorstroomdossier direct in te vullen, 

kan dit digitaal op de website van Intergrip. Kortheidshalve verwijst ROC Ter AA naar de 

privacyverklaring van Intergrip voor een nadere toelichting op de persoonsgegevens die zij 

verwerkt. 

 

Contactformulier 

Je kunt contact met ons opnemen door middel van ons online contactformulier "Ik heb een 

vraag". Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om jouw naam, e-

mailadres en bericht of vraag voor ons in te vullen. Daarnaast wordt de optie gegeven om 

aanvullende velden in te vullen, zoals jouw telefoonnummer of de naam van jouw bedrijf of 

instelling.  

 

Persoonlijk gesprek aanvragen 

Via onze website kun je een persoonlijk gesprek bij ons aanvragen. Dit kan handig zijn, 

bijvoorbeeld als je twijfelt over je keuze voor een bepaalde vervolgopleiding. De trajectcoach 

van ROC Ter AA verwerkt daarvoor de volgende gegevens: 

 

• Naam; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Geboortedatum; 

• Huidige vooropleiding; 

• Interesse in soort college; 
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• Of er behoefte is aan een persoonlijke afspraak; 

• Eventueel aanvullende opmerkingen. 

 

Video's 

Het is mogelijk om op onze website video's te bekijken, zoals de video waarin studenten een 

toelichting op de door hen gevolgde opleiding geven. Hoewel de video direct op de website 

wordt afgespeeld, hebben wij de video bij het professionele videoplatform "Youtube" 

opgeslagen. Als je de video bekijkt, wordt er automatisch verbinding gemaakt met Youtube. 

Youtube kan vervolgens cookies op jouw device plaatsen die nodig zijn voor het afspelen van 

de video. 

 

Social media 

ROC ter AA is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook, Instagram, Twitter, 

en LinkedIn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op deze 

websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door jou 

wordt gebruikt kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in 

kwestie.  

 

Daarnaast zijn op de website buttons opgenomen om de webpagina's van onze social media 

accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het 

social media platform. Zodra je op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het 

social media platform jouw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

jouw IP-adres. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van het desbetreffende social media 

platform waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verwerken.  

 

Meeloopstage 

Via de website is het mogelijk om je aan te melden voor een meeloop dag bij een ROC ter AA-

opleiding naar keuze. Op die manier kun je onderzoeken en ervaren hoe het is om bij ROC ter 

AA te studeren. Aanmelden voor een meeloop dag kan via de inlogportaal van Intergrip. 

Intergrip verwerkt hiervoor jouw inloggegevens en overige accountsgegevens. Kortheidshalve 

wordt verwezen naar de privacyverklaring van Intergrip voor een nadere toelichting op de 

persoonsgegevens die zij verwerkt.  

 

Lesrooster  

Studenten van ROC Ter AA kunnen hun rooster via de inlogportal van Educus en/of 

Schoolfitweb bekijken. Via de website van ROC Ter AA worden de studenten doorgeleid naar 

de website van Educus en Schoolfitweb, waar zij hun inloggegevens dienen in te voeren. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de privacyverklaring van Educus en Schoolfitweb voor 

een nadere toelichting op de persoonsgegevens die zij verwerken. 

 

N@tschool 

Via de website kan worden ingelogd op de elektronische leeromgeving van N@tschool. Ten 

behoeve van het inloggen en het onderhouden van de leeromgeving verwerkt ROC ter AA 

inlognamen, wachtwoorden, NAW-gegevens, klasgegevens en leerprestaties.  
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Grondslag van de verwerkingen 

ROC Ter AA moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de 

grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan 

gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1 

onder a van de AVG).  

 

Door middel van het invullen van de voornoemde webformulieren op de websites en 

aanvinken en aanklikken van de betreffende knoppen geef jij uitdrukkelijke toestemming voor 

het verwerken van de voornoemde gegevens. Zonder de uitdrukkelijke toestemming kunnen 

de webformulieren niet worden verstuurd. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Artikel 32 van de AVG verplicht ROC Ter AA om passende technische en organisatorische 

maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking 

tegen te gaan. ROC Ter AA zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens 

die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

ROC Ter AA mag jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel 

van de gegevensverwerking. In de privacyverklaringen zijn de bewaartermijnen opgenomen.  

 

Jouw privacyrechten 

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, 

gegevenswissing, informatie, beperking van verwerking, overdracht van digitale data, maken 

van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele 

besluitvorming/profilering. In het document ‘Rechten betrokkenen’ lichten wij die rechten toe. 

Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen. 

 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan het beheer van onze websites, is het 

mogelijk dat de websites onjuiste informatie bevatten. ROC Ter AA kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in onze websites voorkomen, noch 

voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet 

beschikbaar zijn van de websites of de links naar de websites van derden. 

 

Vragen? 

 

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar: privacy@roc-teraa.nl.  
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