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Privacybeleid 

Privacyverklaring voor studenten:  hoe gaat Variva Edu Academy  om met de 
persoonsgegevens van studenten? 
  
Variva Edu Academy verwerkt persoonsgegevens van de studenten. Variva Edu Academy 
vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de 
privacywetgeving. Variva Edu Academy is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met 
de persoonsgegevens van de studenten. De verantwoording hiervoor ligt bij de directie als 
bevoegd wettelijk gezag. 
  
Waarom verwerken wij gegevens van studenten? 
Wij verwerken gegevens van een student  o.a. voor het uitvoeren van  de onder-
wijsovereenkomst die we met de student hebben, voor het uitgeven van een erkend diploma 
Variva Edu Academy verwerkt persoonsgegevens van studenten om onze verplichtingen als 
onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om 
een student aan te melden als leerling op ons opleidingsinstituut, om de studievoortgang bij 
te houden en om de student in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij 
de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals 
bijv.  DUO, accountant en deurwaarder/incassobureau of voor het nakomen van 
onze wettelijke verplichtingen. 
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als 
voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van 
beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kun je de toestemming op elk moment intrekken of 
alsnog geven. 
  
Welke gegevens verwerken wij van de student 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van 
jou hebben gekregen. Je kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als je 
weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen 
niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om de 
student in te kunnen schrijven bij Variva Edu Academy, ook om deel te kunnen nemen aan 
examens. 
  

Categorie Toelichting 

1. Studentgegevens naam, voornaam  
geboortedatum,  
overige gegevens te weten: thuistaal, schoolloopbaan 
adresgegevens 
banknummer ivm het betalen van het lesgeld/examengeld 

2. Persoonsnummer BSN-nummer 

3. Nationaliteit aangevuld met geboorteland en geboorteplaats 

4. Medische 
gegevens 

In principe vraagt Variva Edu Academy geen medische gegevens. 
Een student kan vrijwillig bepaalde informaties mondeling 
verstrekken aan de docent indien hij/zij van mening is dat het goed 
is voor de organisatie om hier weet van te hebben. Denk hierbij 
aan problemen  bij epilepsie, diabetes, hartfalen e.d. waarbij snel 
en adequaat handelen vereist is bij een noodgeval. 

5. Schoolloopbaan Gegevens betreffende de schoolloopbaan van de student: met 
name de gevolgde vooropleiding ivm het op het juiste niveau  
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( MBO2, MBO 3-of MBO4)indelen van de student. 

6. Beeldmateriaal Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van 
de opleiding op basis van toestemming. 
Voor een pasfoto t.b.v. identificatiedoeleinden is geen 
toestemming nodig 

  
  
Hoe gaan wij om met de gegevens van de student 
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet 
meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als 
onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor 
andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. 
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van de 
student te delen met andere organisaties zoals bijv. de Dienst Uitvoering Onderwijs,(DUO) 
de onderwijsinspectie ,de accountant en eventueel incassobureau. 
Wij kunnen commerciële  derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken 
van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan een administratie 
systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een 
andere organisatie of bij professionele ICT ondersteuning. Dit gebeurt altijd in opdracht en 
onder de verantwoordelijkheid van Variva Edu Academy. Met deze organisaties sluiten we 
overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe 
deze gegevens beveiligd worden. (zgn verwerkersovereenkomst) 
Wij zullen de gegevens van de student niet delen met commerciële derde partijen voor 
andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van de student nooit verkopen of verhuren 
aan derde partijen. 
  
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die 
medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig 
hebben. Hiervoor hanteren wij een authorisatie-matrix Daarnaast bewaren wij de gegevens 
niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die 
wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte toetsen is 2 jaar na 
het beëindigen van de opleiding. Gegevens uit de studentenadministratie worden 7 jaar 
bewaard. 
  
Variva Edu Academy zal geen besluiten nemen over een student, die alleen gebaseerd zijn 
op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder 
menselijke tussenkomst genomen. 
  
Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens , dan kunt je opheldering 
vragen bij de administratie van Variva Edu Academy. Mocht je  daarna nog vragen hebben, 
kun je onze functionaris voor gegevensbescherming benaderen:avg@variva.nl  
Indien je probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je dat melden bij Autoriteit 
voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
  
 
 
 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

