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De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook van toepassing voor de activiteiten die
Chorda onderneemt.
Het doel van de AVG en dus ook van deze privacy verklaring is om personen te beschermen en duidelijk
te maken hoe Chorda met deze persoonlijke gegevens omgaat.
De AVG en dus ook deze privacyverklaring waarborgt dat persoonlijke gegevens door Chorda zorgvuldig
worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.

Wat is het uitgangspunt van deze privacyverklaring Chorda?
Chorda is in de meest brede zin verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de wijze waarop
met de persoonsgegevens wordt omgegaan die ter beschikking worden gesteld . Uitgangspunt bij
deze verantwoordelijkheid is dat Chorda de privacy respecteert van een ieder die met Chorda in
contact treedt, in contact zal treden of met Chorda in contact heeft gestaan. Zo ook met de
bezoekers van de website. Chorda behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk.
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is ook van toepassing en zal ook worden gerespecteerd door de
verwerkingsbetrokkenen, een ieder die namens Chorda betrokken is bij contacten met derden en
aan wie persoonsgegevens ter beschikking wordt gesteld.

Wat is het doel van de gegevensverwerking?
Chorda verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het inschrijven voor onderwijs, het verlenen
van toegang tot de elektronische leeromgeving, informatievoorziening van en naar de cursisten in
de cursusgroepen, het vermelden van de gegevens op certificaten, diploma’s, bewijs van
deelname, assessmentrapporten..
Chorda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Wat zijn de grondslagen op grond waarvan Chorda de persoonsgegevens verzamelt en bewaart?
Chorda verzamelt persoonsgegevens op basis en op grond van de volgende aspecten:
• Steeds met toestemming van de gebruiker (expliciete instemming),
• Op grond van wettelijke verplichtingen (wet bescherming persoonsgegevens, het AVG),
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Op basis van een expliciete overeenkomst (een informatie aanvraag/ een cursusinschrijving, een
geaccepteerde aanbieding),
Op grond van het algemeen belang (deelnemersinformatie van en naar de cursusdeelnemers)
Op grond van het gerechtvaardigd belang (archivering cursisten informatie ten behoeve van
dossiervorming diploma’s, certificaten, bewijs van deelname, assessment rapportage)

Welke persoonsgegevens verwerkt Chorda?
Chorda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving:
1. Roepnaam, Initialen, tussenvoegsel en achternaam
2. Adresgegevens (privé, werkgever, factuur)
3. functieomschrijving
4. Telefoonnummer(s)
5. E-mailadres(s)
6. Bedrijf/instelling (Naam, bezoek-, postadres, contactpersonen, BTW nummer, KvK,
bankrekening)
Voor het uiteindelijke diploma/certificaat of voor een specifiek assessment kunnen aanvullende
gegevens worden opgevraagd zoals:
1. Lidmaatschap beroepsvereniging
2. IBAN-nummer
3. Behaalde diploma’s, CV,
4. Volledige namen (geboorte)
5. Geboortedatum, geboorteplaats
6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Chorda persoonsgegevens?
De doelstellingen kunnen zijn:
1. Registratie van aanmelding, voortgang opleiding en diploma/certificaat opleiding/cursus.
2. Samenstellen van de cursus deelnemerslijsten
In iedere cursusdeelnemerslijst worden gegevens verspreid voor onderlinge samenwerking
en berichtgeving. Dit betreft:
a. Naam, initialen, tussenvoegsel, achternaam
b. Email adres,
c. Telefoonnummer
d. Functie
e. (Affiliatie) Naam bedrijf/ instelling
3. U te kunnen bellen, e-mailen of post toe sturen indien dit nodig is om de dienstverlening uit
te kunnen voeren.
4. U te informeren over wijzigingen in de cursusorganisatie
5. Afhandelen van uw betaling.
Chorda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Akkoordbevinding privacyverklaring
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Wanneer u zich opgeeft voor een cursus, een assessment traject en/of u via de site een
contactformulier invult wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Zonder
actieve akkoordbevinding zal een informatievraag of een aanmelding niet mogelijk zijn.

)

Hoe gaat Chorda om met geautomatiseerde gegevens opslag?
Chorda maakt nadrukkelijk géén gebruik van geautomatiseerde computerprogramma's of systemen ten behoeve van data opslag zonder dat daar een fysieke, expliciete persoonlijke
inbreng tussen zit. Gegevens opslag vindt plaats op basis van een eigen Chorda
InformatieManagementSysteem welke alleen lokaal binnen de eigen organisatie bereikbaar is.

Bewaart Chorda de persoonsgegevens?
Chorda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van
cursustrajecten, het uitvoeren van een persoonlijk assessment of om te voldoen aan
informatievragen. De personalia voor diploma’s en certificaten worden blijvend, ongelimiteerd
lang bewaard. Deze kunnen dus ook steeds worden opgevraagd.

Deelt Chorda persoonsgegevens met derden?
Chorda verkoopt uw gegevens nooit aan anderen. In voorkomende gevallen kan Chorda de
persoonsgegevens delen met een collega instelling met wie Chorda samenwerkt. Chorda
waarborgt dat in die samenwerking op de zelfde wijze wordt omgegaan met de
persoonsgegevens dan op grond van deze privacyverklaring mag worden verwacht.

Worden er op de website van Chorda zogenaamde cookies toegepast?
Uw surfgedrag op de website van Chorda wordt niet gemonitord op basis van meegestuurde
cookies1.

Kunnen de persoonsgegevens worden ingezien, worden aangepast of worden verwijderd?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen
en/of deze te verwijderen.

Hoe beveiligt Chorda de persoonsgegevens?
Chorda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@chorda.nl.

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer
wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de website. Door te surfen naar en op de Chorda
website worden deze cookies dus niet achtergelaten.
1
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Een kopie van deze privacyverklaring wordt voor de eigen administratie van de cursist ter beschikking
gesteld via de website van Chorda en kunnen daar desgewenst worden gedownload. Bij inschrijving gaat
men akkoord met deze voorwaarden.

)

Bij bezwaren kunt u zich wenden tot:
Chorda,
Beemdweide 24,
2811 JJ Reeuwijk
0182359945, info@chorda.nl

Wanneer dit naar uw oordeel noodzakelijk is (bijv. als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt
op een manier die in strijd is met de privacywet) dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
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