
Privacyverklaring 

Persoonsgegevens van studenten en cursisten worden door de Vertalersvakschool vertrouwelijk en 
in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.  

De gegevens waarover de school beschikt worden door de student aangeleverd op het 
inschrijfformulier, namelijk: 

- naam-, adres-, woonplaats en postcode 
- geboorteplaats en - datum 
- (mobiele) telefoonnummer 
- emailadres 
- IBAN 

De persoonsgegevens, het telefoonnummer en het emailadres worden verwerkt in de studenten- en 
cursistenadministratie en in de financiële administratie. Het bankrekeningnummer wordt uitsluitend 
opgenomen in de financiële administratie. 

De persoonsgegevens worden uitsluitend intern verwerkt en met als enige doel het aanbieden van 
informatie met betrekking tot de opleiding en de administratie en financiële verwerking van de 
tussen student en school gesloten overeenkomst. De school stelt de gegevens uitsluitend ter 
beschikking aan diegenen die inhoudelijk zijn betrokken bij het aangeboden onderwijs.  

Je rechten 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die bij de Vertalersvakschool aanwezig zijn op te vragen, 

te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming 

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je 

persoonsgegevens door de school, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 

dat je bij de school een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de school beschikt 

in een computerbestand naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 

bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naarinfo@vertalersvakschool.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Vertalersvakschool 

reageert zo snel mogelijk op je verzoek. 

De Vertalersvakschool wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om 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 van persoonsgegevens 

De Alumnivereniging VVS neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er zijn aanwijzingen  van misbruik, neem dan contact op via info@vertalersvakschool.nl. 


