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Privacyverklaring (aankomende) studenten 

 

ROC Ter AA verwerkt jouw gegevens. Wij vinden het belangrijk dat wij goed en zorgvuldig met jouw 

gegevens omgaan. Niet alleen om aan onze verplichtingen uit de Algemene verordening 

gegevensbescherming te voldoen, maar ook omdat wij een goede omgang met jouw 

persoonsgegevens van groot belang achten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met 

jouw gegevens omgaan.  

 

Waarom wij jouw gegevens verwerken 

Wij hebben als onderwijsinstelling een aantal verplichtingen tegenover jou. Om die verplichtingen 

goed na te kunnen komen, hebben wij een aantal gegevens van jou nodig die wij vervolgens 

verwerken. Het verwerken van deze gegevens doen wij echter alleen voor de doeleinden die verband 

houden met jouw studie. Deze doeleinden omvatten: 

• het geven van onderwijs, het begeleiden van studenten en het geven van studieadviezen 

• het geven of beschikbaar stellen van leermiddelen 

• het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgeld, college- en lesgeld en bijdragen of 
vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten 

• het behandelen van klachten en het uitoefenen van accountantscontrole 

• het uitvoeren of toepassen van wet- en regelgeving 

• het bekendmaken van activiteiten van de onderwijsinstelling en haar colleges op de eigen 
website en social media, alsmede informatie over studenten op de website 

• beveiliging  

• het onderhouden van contacten met oud-studenten en het verzenden van informatie aan 
oud-studenten 

 
Hoe wij aan de gegevens komen 

De meeste gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van jou (of van jouw ouders wanneer je de leeftijd 

van zestien jaar nog niet hebt bereikt). Daarnaast kunnen sommige gegevens worden verkregen van 

bijvoorbeeld de onderwijsinstelling waar je voorheen stond ingeschreven, de gemeente- en/of 

leerplichtambtenaar en de instellingen die in jouw zorg voorzien. 

Wanneer je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij, afhankelijk van 

de omstandigheden, onze verplichting als onderwijsinstelling mogelijk niet nakomen. Daarom is de 

verstrekking van deze gegevens een voorwaarde om bij ROC Ter AA te kunnen studeren.  

Welke gegevens wij verwerken 

De gegevens die wij verwerken zijn: 
 

• naam, achternaam en contactgegevens 

• geboortedatum en geslacht 

• nationaliteit en geboorteplaats 

• financiële gegevens 

• ouders/voogd 
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• BSN nummer 

• administratienummer 

• vooropleidingen, cursussen en opleidingsniveau 

• studievoortgang en begeleidingstraject 

• beeldmateriaal, met of zonder geluid 

• overige gegevens waarvan de verwerking wordt vereist door de wet of die noodzakelijk zijn 
om een wettelijke regeling toe te kunnen passen 
 

Op eigen verzoek en met je uitdrukkelijke toestemming (of van jouw ouders wanneer je de leeftijd 
van zestien jaar nog niet hebt bereikt) kunnen wij ook andere gegevens van jou verwerken, zoals 
medische gegevens of gegevens over godsdienst of levensovertuiging. Denk hierbij aan het 
doorgeven dat je epilepsie hebt of dyslectisch bent. Hierdoor zijn wij beter in staat om bijvoorbeeld 
in noodgevallen goed te kunnen handelen of je de begeleiding te bieden die je nodig hebt.  

 
Gronden voor de gegevensverwerking 

Wij verwerken jouw gegevens alleen wanneer wij de verwerking op minimaal een van de 

onderstaande grondslagen kunnen baseren: 

• het is noodzakelijk om de onderwijsovereenkomst die wij met jou hebben uit te kunnen 

voeren 

• het is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te kunnen komen. Denk hierbij aan het 

doorsturen van jouw gegevens naar DUO 

• het is noodzakelijk om jouw vitaal belang te kunnen beschermen. Denk hierbij aan het 

voorbeeld over epilepsie 

• het is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang te kunnen behartigen  

• het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te kunnen 

voeren 

• wanneer je toestemming hebt verleend. Je kunt altijd terugkomen op de door jouw 

verleende toestemming door jouw verzoek naar privacy@roc-teraa.nl te sturen 

 

Wie er toegang hebben tot de gegevens 

Niet iedereen heeft toegang tot jouw gegevens. De toegang zal enkel verleend worden aan de 

personen die toegang nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden of wanneer de wet dit 

vereist.  

Bewaartermijnen 

Jouw gegevens worden uiterlijk twee jaar nadat je bent uitgeschreven verwijderd, tenzij het 

noodzakelijk is de gegevens langer te bewaren om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen of 

wanneer jij toestemming hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren.  

mailto:privacy@roc-teraa.nl
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Jouw rechten 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten waar wij 

jou graag over op de hoogte willen brengen. Het gaat om de volgende rechten:  

• het recht om je gegevens in te zien 

• het recht om vergeten te worden 

• het recht op informatie 

• het recht om je gegevens over te laten dragen 

• het recht om de gegevens die over jou worden verwerkt te wijzigen 

• het recht om minder gegevens te laten verwerken over jou 

• het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele 
besluitvorming/profilering 

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens 
  

In het geval je jouw rechten wilt uitoefenen (of jouw ouders namens jou jouw rechten willen 

uitoefenen, omdat je nog geen zestien jaar bent), kun je een verzoek bij ons indienen. Dit kun je doen 

door een e-mail te sturen naar privacy@roc-teraa.nl. Wij doen uiteraard ons uiterste best om gevolg 

aan jouw verzoek te geven, maar soms is dit niet altijd mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die 

wij niet mogen verwijderen, omdat wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.  

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informatie geven over het gevolg dat 

wij aan het verzoek geven. Deze termijn kan, indien nodig, met twee maanden verlengd worden 

wanneer wij bijvoorbeeld veel verzoeken tegelijk binnen hebben gekregen of het verzoek complex is. 

Wij zullen jou uiteraard altijd tijdig op de hoogte stellen wanneer dit het geval is.  

Klachten 

Wanneer je van mening bent dat wij ons mogelijk niet houden aan de regels uit de Algemene 

verordening gegevensbescherming, kun je een klacht bij ons indienen door te e-mailen naar 

privacy@roc-teraa.nl. Je kunt naar dit e-mailadres ook een bericht sturen wanneer je het niet eens 

bent met een besluit, wanneer je vragen over je privacy hebt of wanneer je in contact wilt komen 

met onze functionaris voor gegevensbescherming. Wanneer je een klacht hebt omtrent de 

functionaris voor gegevensbescherming, dan kun je je wenden tot het College van Bestuur.  

Mocht je, na behandeling van je klacht of verzoek, het niet eens zijn met het resultaat, dan kun je je 

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Wijziging van deze privacyverklaring  

Wanneer wij deze privacyverklaring willen wijzigen, zullen wij dit minstens een maand van tevoren 

aankondigen op onze site. Het is daarom noodzakelijk dat je de site regelmatig bezoekt zodat je op 

de hoogte blijft over hoe wij met jouw gegevens en privacy omgaan.  

Contactgegevens 

ROC Ter AA 

Keizerin Marialaan 2 

5702 NR HELMOND 

mailto:privacy@roc-teraa.nl
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Postadres: 

Postbus 490 

5700 AL HELMOND 

Centraal telefoonnummer: 0492-507900 

Site: www.roc-teraa.nl 

E-mail: info@roc-teraa.nl 

Functionaris voor gegevensbescherming: Khadija Alouch 

E-mail: privacy@roc-teraa.nl 

Verwerkingsverantwoordelijke: College van Bestuur 
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