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Privacyverklaring HTF | student- en medewerkergegevens | versie 012022 

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van  
persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten  
zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoons- 
gegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website  
(www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. 

          

Onze gegevens       
Hogeschool voor Toegepaste 
Filosofie (HTF) B.V.   

Akelei 2         

4007TA Tiel         

          

Telefoonnummer: 06 43292792     

KvK-nummer: 64242935       

          
www.hogeschoolvoortoegepastefilo
sofie.nl   

m.hengeveld@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl 

          

Persoonsgegevens       
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect  
identificeerbaar bent. 

          

Verwerking persoonsgegevens     

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwer- 
ken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of  
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het af- 
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schermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens. 

          

Doeleinden         
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen,  
voor de bestelprocedure, voor het opstellen van overeenkomsten, voor het up-to-dat houden van uw studietraject,  
voor registratie van studieresultaten, voor financiële administratie, voor inspectie t.b.v. kwaliteitstoetsing, zodat  
wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of  
diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor  
uw account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk  
zijn voor deze doeleinden. Beeldmateriaal, gemaakt tijdens evenementen en open dagen, kan worden gebruikt  
voor publicatiedoeleiden. Bij aanmelding wordt toestemming gevraagd. U kunt aan de contactpersoon AVG aange- 
ven wanneer u de toestemming in wil trekken of geplaatst materiaal met (herkenbaar) uw beeltenis verwijderd wil zien. 

          
Persoonsgegevens die wij 
verwerken     

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens van studenten: 

          

Voor- en achternaam     Studentennummer 

Geslacht       Gegegevens historie studiefinaciering/lening DUO 

Adresgegevens     Medische gegevens (uitsluitend op eigen verzoek) 

Telefoonnummer     Godsdienst (uitsluitend op eigen verzoek) 

E-mailadres       Examinering 

Geboortedatum     Traject voortgang 

Geboorteplaats en Nationaliteit   Begeleiding  

Burgerservicenummer (BSN)   Aanwezigheidsregistratie (beperkt van toepassing) 

IP-adres       Vooropleiding met kopij diploma's 

Bankrekeningnummer     Portretfoto 

Financiële gegevens       

          

          

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens van medewerkers: 

          

Voor- en achternaam       

Geslacht       Opleiding, werkervaring met kopij diploma's en/of referenties 

Adresgegevens     Medische gegevens (uitsluitend op eigen verzoek) 

Telefoonnummer     Godsdienst (uitsluitend op eigen verzoek) 

E-mailadres       Inschrijfnummer KvK (indien van toepassing) 

Geboortedatum     Biografie website 

Geboorteplaats en Nationaliteit   Vooropleiding met diploma's 

Burgerservicenummer (BSN)   Portretfoto 

IP-adres       RenO gesprekken (Resultaat en ontwikkeling) indien van toepassing  

Bankrekeningnummer     Overige gegevens (re-integratie, uitdiensttreding en VOG) indien van toepassing 

Financiele gegevens       
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U heeft ook rechten       
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar  
m.hengeveld@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens.  
Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. 

          

Veiligheid         
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw  
persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle moge- 
lijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw per- 
soonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoord- 
en voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups. 

  
          

Bewaring persoonsgegevens     
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.  
Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer  
bewaard dan wettelijk voorgeschreven. 

 

http://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/
mailto:info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

	HTF
	HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE

