
Privacybeleid 

Ik ga als docent van GigaKids zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens en zal in het algemeen 

alleen gegevens verzamelen en bewaren voor zover dit nodig is voor het geven van de cursus, de 

begeleiding en administratie. 

1. De informatie die ik vraag en waarom: 

a. De voornaam van de cursist voor het aanmaken van een inlogcode. 

b. De achternaam van de cursist voor vermelding op het certificaat of diploma. 

c. Een email adres en telefoonnummer voor overleg over de voortgang van de cursus en het geven 

van benodigde informatie over de cursus of uitval. 

d. Meer persoonlijk informatie voor zover die nodig kan zijn zoals: 

i) Dyslexie of slechtziendheid voor goede begeleiding bij de cursus 

ii) Allergie voor het geval er getrakteerd wordt tijdens de cursus 

iii) Epilepsie of andere aandoeningen waarvan het handig is voor mij om te weten. 

d. De in de betaling beschreven persoonsgegevens van de ouder die de typecursus betaalt. 

2. De termijn dat ik deze informatie bewaar: 

a. De informatie wordt bewaard tijdens de looptijd van de cursus en wordt tenminste binnen 1 jaar 

verwijderd. 

b. De informatie die op het diploma staat en de locatie van de cursus worden langer bewaard, tot 

maximaal 25 jaar, voor het geval een cursist zijn of haar diploma kwijtraakt en een nieuwe wil 

ontvangen. Tenzij wordt aangegeven dat de cursist deze gegevens eerder verwijderd wil hebben. 

d. Bij mij administratie zal ik de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is 

om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal vijf jaar, gerekend vanaf de 

datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere 

bewaartermijn voorschrijft. 

 

3. Deze gegevens worden gedeeld met:  

Voor de typecursus: GigaKids heeft alleen inzage in de voortgang van een cursist, met daarbij 

voornaam en inlognaam, om zo nodig feedback en begeleiding te geven over de voortgang als 

daarom gevraagd wordt. Overige informatie wordt niet gedeeld. De wachtwoorden zijn alleen 

bekend bij mij als docent en de cursist en worden niet centraal opgeslagen in het systeem. 

Voor de cursus GigaPizzeria: GigaKids maakt de inlognamen en wachtwoorden aan voor de 

cursisten. Deze worden verder alleen gedeeld met mij als docent en de cursist. 

Bij de administratie van GigaKids wordt alleen het aantal inlogcodes verwerkt en niet de gegevens 

van individuele cursisten. 

Bij mijn administratie deel ik verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk 

wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Je gegevens worden gedeeld met de bank, voor de verwerking van 

betalingen en de Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht. 

4. Foto’s zullen alleen gemaakt en/of gepubliceerd worden na uitdrukkelijke toestemming van de 

cursist of van ouders of verzorgers bij minderjarige cursisten. 

5. Voor het veiligstellen van de gegevens op de computer zorg ik voor een beveiliging van de 

computer met een virusscanner en tijdige updates. 

Ik hoop hiermee aan alle eisen en verwachtingen naar tevredenheid te voldoen. 

Edilia de Waal-Álamo 
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