
Juli 2018 

 

 

 

PRIVACY STATEMENT BOOT HVA  
 
BOOT is onderdeel van de stichting Hogeschool van Amsterdam (HvA), waardoor alle rechten en 
plichten van deze stichting van toepassing zijn. Dit privacy statement is een aanvulling op die van de 
HvA, welke hier te vinden is: http://www.hva.nl/home/disclaimers/privacy.   
 
BOOT en de Hogeschool van Amsterdam respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig om met jouw 
persoonsgegevens. BOOT HvA handelt daarbij conform de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement informeert BOOT HvA je over de wijze waarop 
met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn. 
 

CONTACTGEGEVENS VERANTWOORDELIJKE 
 
De Stichting Hogeschool van Amsterdam is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken 
van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan BOOT en Hogeschool van 
Amsterdam verbonden, studenten1 en medewerkers2, maar ook aankomende of voormalige studenten 
of medewerkers, personen die aan activiteiten meewerken en bezoekers. De contactgegevens zijn: 
 
Stichting Hogeschool van Amsterdam  
Wibautstraat 3b 
1091 GB Amsterdam 
(Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam) 
 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING 
 
De HvA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet er op toe dat de 
persoonsgegevens volgens de geldende regels worden verwerkt. De functionaris voor de 
gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via: functionarisgegevensbescherming@hva.nl  
 

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS 
 
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door BOOT HvA worden 
verwerkt: 

 NAW-gegevens en geboorteplaats en –datum; 

 Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede 
begeleiding van de studenten en medewerkers en ondersteuning van bezoekers, gezinnen en 
ondernemers in de wijken waar BOOT gevestigd is;  

 

DOELEINDEN VAN VERWERKING 
 

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of bewaard ten behoeve van onderwijsactiviteiten, 
bedrijfsvoering en onderzoek, waaronder: 

 
 registratie en verantwoording van activiteiten; 

 bijhouden van voortgang en afronding van activiteiten; 

 aanmelding, registratie en koppeling van deelnemers aan activiteiten; 

 dossiers en financiële administratie van deelnemers aan activiteiten; 

 afhandeling van informatieverzoeken; 

 uitvoering en verbetering van dienstverlening; 

 werving en selectie; 

 uitnodigingen voor evenementen, bijeenkomsten en activiteiten of het verzenden van 
nieuwsberichten; 

 (statistisch) onderzoek (NAW-gegevens worden separaat verwerkt en bewaard van de 
persoonlijke of bijzondere persoonsgegevens); 

 interne adresboeken. 

                                                
1 Waaronder ook cursisten worden verstaan. 
2 Waaronder ook personeel dat niet in loondienst is (ZZP-ers) en/of personen die op andere basis werkzaamheden 

voor de HvA verrichten. 
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De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Als BOOT HvA 
voor andere doelen persoonsgegevens wil verwerken en er geen andere grondslag voor de verweking 
is, wordt daarvoor je toestemming gevraagd. Daarbij word je geïnformeerd over de specifieke 
doelstelling en de bewaartermijn. Je kan je toestemming ook altijd weer intrekken. 
 

GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING 
 

BOOT HvA verwerkt je persoonsgegevens meestal op grond van: 
 

 de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst 

 wettelijke verplichtingen 

 een gerechtvaardigd belang 

 je toestemming voor verwerking in specifieke verwerkingen 

 wetenschappelijk onderzoek. 
 

BOOT HvA verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

BOOT HvA verstrekt of deelt persoonsgegevens (en situatieschets) alleen als: 

 er in overleg met bezoekers, ondernemers of gezinnen is besloten tot het overdragen van hun 
persoonsgegevens aan partnerorganisaties, zoals maatschappelijk dienstverleners, ten 
behoeve van de ondersteuning van deze doelgroepen; 

 er sprake is van een situatie waarover BOOT HvA in het kader van de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling moet rapporteren.  

 

BEWAARTERMIJNEN 
 

Bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens past ook dat BOOT HvA deze niet langer bewaard 
dan nodig is. BOOT HvA volgt daarbij de wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens van studenten en 
medewerkers worden na afronding van de activiteiten waar ze betrokken bij zijn geweest verwijderd of 
na afronding van de arbeidsovereenkomst. Persoonsgegevens van bezoekers, gezinnen en 
ondernemers worden gedurende het ondersteuningstraject bewaard en daarna verwijderd. Mocht het 
om persoonsgegevens gaan die op papier zijn aangeleverd dan biedt BOOT HvA deze hardcopy 
dossier na het verloop van het ondersteuningstraject aan bij de persoon van wie de persoonsgegevens 
zijn. 
 

JE RECHTEN BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je op grond van de AVG de volgende rechten: 

 
het recht op inzage: 
Dit kan je direct uitoefenen door SIS (studenten) of DSPM (medewerkers) te raadplegen. Aankomende 
of voormalige studenten of medewerkers, personen die aan een onderzoek meewerken en bezoekers 
kunnen een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl. 
Als je meer informatie wilt, kun je ook een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl. 
 

het recht om foutieve gegevens te corrigeren (rectificatie): 
Ook dit recht kan je zelf direct uitoefenen door jouw informatie in SIS of DSPM aan te passen. Wil je 
andere gegevens laten aanpassen, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl 
De HvA kan daarbij niet afwijken van de informatie die is opgenomen bij DUO of in het GBA. 
 

het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens): 
Je kunt een verzoek doen via juridischezaken@hva.nl om je (overtollige) persoonsgegevens te laten 
verwijderen uit de HvA –systemen. Een verzoek kan niet worden gehonoreerd als de HvA een 
bewaarplicht heeft. 
Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvond op basis van je toestemming, kun je je 
toestemming altijd intrekken. 
 

bezwaar tegen de verwerking: 
Je kan bezwaar maken via juridischezaken@hva.nl als je van oordeel bent dat de verwerking van je 
persoonsgegevens niet gerechtvaardigd is. 
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het recht op beperking van de verwerking: 
Als je een verzoek hebt ingediend om rectificatie of wissen, of een bezwaar heb ingediend, kun je 
vragen de verwerking tijdelijk te staken. 
 

het recht op dataportabiliteit: 
Je kunt een verzoek doen via juridischezaken@hva.nl om je persoonsgegevens te verkrijgen in een 
“machinaal leesbare vorm”, of door de HvA aan een andere instelling te laten overdragen. Dit kan alleen 
als de verwerking plaats vindt op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst 

 

KLACHTEN 
 
Als je vindt dat BOOT HvA de privacyregels en/of haar privacybeleid niet goed naleeft, kun je een klacht 
indien bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Dit kan ook als je niet tevreden bent over de 
afhandeling van een verzoek of bezwaar. Je kunt een klacht indienen via de mail: 
functionarisgegevensbescherming@hva.nl 
 

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP. 
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