Privacy statement Pontem College
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het Pontem College
de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden
verzameld.
In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze
website.
Formulieren op pontem‐college.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd naar
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gemaild naar de specifieke afdeling die
de gegevens moet verwerken. De gegevens van formulieren worden meestal alleen per e‐
mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Er is slechts een select
aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle
medewerkers van het Pontem College hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) overlegd. Alle medewerkers van het Pontem College gebruiken authenticatie
om in te loggen.
 Contactformulier: dit formulier wordt gestuurd naar mevrouw R. Koolen,
receptioniste (mail@pontem‐college.nl)
 Aanmeldingsformulier: dit formulier wordt gestuurd naar mevrouw E. Bugday,
intakecoördinator (e.bugday@pontem‐college.nl)
Doel van de gegevens


Contactformulier
De gegevens van het contactformulier zijn enkel bedoeld om contact met u op te
nemen over uw bericht. Na afhandeling worden deze gegevens verwijderd.



Aanmeldingsformulier
Deze gegevens worden gebruikt bij het intakegesprek met de leerling en worden bij
aanname van de leerling verwerkt in Magister. Wanneer de leerling niet aangenomen
wordt, worden de gegevens verwijderd.

U heeft het recht:


Op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen
laten corrigeren of verwijderen.



Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken.



Via een mail naar j.rinkens@pontem‐college.nl een klacht in te dienen * wij zijn
genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren ten behoeve van het onderwijs.

Verder goed om te weten:



Als u het aanmeldingsformulier weigert in te vullen dan heeft dat invloed op hoe wij
u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat de aanname vertraging oploopt. ‘
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw
gegevens.

