Privacyverklaring
Wanneer je solliciteert op www.rtc-hardenberg.nl, dan wil je geen gluurders. Geen ongenode
personen die zien wat je carrière nou precies inhoud. Of erger nog: die er met jouw
persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je. Dat zouden wij ook niet willen. Wij doe er alles aan
om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Wij slaan, nadat je hier specifiek akkoord op hebt
gegeven, je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Alleen als
het noodzakelijk is voor de uitvoering van de (onderwijs)overeenkomst die je met ons hebt, of om te
voldoen aan een wettelijke plicht, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan
anderen.
Waarom verzamelen we gegevens en wat willen we van je weten?
In verband met het geven van onderwijs en de vastlegging daarvan in de administratie van het
opleidingscentrum en om jouw studievoortgang te kunnen volgen en jou optimaal te kunnen
begeleiden in jouw leerproces, worden er gegevens over en van je vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van je persoonsgegevens is beperkt
tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het volgen van de opleiding. De gegevens worden
beveiligd opgeslagen, worden niet langer bewaard dan (wettelijk) noodzakelijk en de toegang
daartoe is beperkt.
Hoe lang bewaren we je gegevens?
De door jou aan RTC verstrekte persoonsgegevens worden door RTC bewaard gedurende een
periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Kom je in dienst bij RTC , dan worden
jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.
Wanneer verwerking van een persoonsgegeven plaatsvindt op basis van jouw toestemming dan heb
je altijd het recht om je toestemming in te trekken. In zo’n geval zal het gegeven alleen nog verwerkt
worden om aan een wettelijke plicht te voldoen. Bestaat zo’n plicht niet dan wordt het gegeven
verwijderd.
Zo kun je met ons contact opnemen.
Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem?
Geen probleem. Je kunt dit initiëren door een e-mail te sturen aan info@rtc-hardenberg.nl.
Meer informatie over privacy kun je lezen in het privacyreglement [link].

Cookiestatement
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je
computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te
vergemakkelijken en om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten
via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Wij plaatsen verder cookies op je computer om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te
vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Wij maken gebruik van webanalysedienst doubleclick.net en gstatic.com. De verkregen data worden
enkel voor statistische doelen en in geanonimiseerde vorm uitgewerkt.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. (Zie
hiervoor). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer
opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

