Ons privacybeleid (versie 7 juni 2018)
Beste cursist,
Privacy is belangrijk voor u én voor ons. De wettelijke basis voor onze gegevensverwerking is de regelgeving
volwassenenonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De gegevens die wij van u verzamelen en verwerken zijn
uitsluitend bedoeld voor onze onderwijsdoeleinden (inschrijving, opvolging leertraject, evaluatie, certificering)
en worden daartoe gedeeld met het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen (AHOVOKS) en (voor bepaalde cursussen NT2 ook) met het Agentschap Integratie en
Inburgering (AII). Dit gebeurt via de communicatie met de computerprogramma’s Davinci en (voor NT2) KBIConnect van de Vlaamse overheid. Uw persoonsgegevens worden verplicht bewaard gedurende een periode
van 30 jaar.
Mogelijk wordt er voor de opvolging en het beheer van uw leertraject ook een beroep gedaan op het
elektronisch leerplatform Smartschool. In dat geval verwerken wij daar uw persoonsgegevens en uw
vorderingen in het gekozen leertraject.
Afhankelijk van de cursus die u volgt, is het tevens mogelijk dat wij uw persoonsgegevens en gegevens over uw
leertraject, evaluatie en certificering op basis van een samenwerkingsovereenkomst delen met de medeorganisatoren van deze cursus. Dat is met name het geval als u een cursus in het TKO volgt (in samenwerking
met CVO Vilvoorde), een cursus ZorgNED (in samenwerking met CVO Meise-Jette), een cursus ZorgKabiNED (in
samenwerking met de VDAB) of een cursus NT2 georganiseerd in samenwerking met vzw De Rand.
Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de VDAB of een OCMW-bestuur als deze
instanties u begeleiden in een traject naar werk, resp. materiële of financiële steun verlenen.
Als u educatief verlof hebt aangevraagd, moeten wij uw persoonsgegevens en participatie aan de cursussen
doorgeven aan uw werkgever. Als u kinderbijslag hebt aangevraagd, moeten wij uw persoons- en
inschrijvingsgegevens doorgeven aan uw kinderbijslagfonds.
Om onze onderwijsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren, is het in sommige gevallen nodig dat wij u een
deel of het geheel van uw inschrijvingsgeld terugstorten. Om financiële controles mogelijk te maken, zullen de
bankgegevens die u ons in dat geval verstrekt, gedeeld worden met de Scholengroep waartoe wij behoren
(Ringscholen).
We vestigen er ook uw aandacht op dat om kleine criminaliteit en vandalisme tegen te gaan in en rond de
GLTT-campussen continu opnames gemaakt worden. Deze camerabeelden worden in principe door niemand
bekeken tenzij er zich een incident zou voordoen en/of de politiediensten ons via officiële weg hierom
verzoeken.
We vragen daarnaast ook uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor de
administratie van onze eigen vzw GLTT-Amicale in het kader van culturele en educatieve uitstappen, alsook
meerdaagse reizen die binnen de school georganiseerd kunnen worden.
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming nooit voor een andere finaliteit (doelstelling) gebruikt worden
dan degene die hierboven aangegeven zijn en ook nooit aan derden meegedeeld worden (tenzij wij daartoe op
wettelijke gronden verplicht worden).
U kunt uw gegevens steeds inzien of laten wijzigen via een aanvraag op: privacy_data@gltt.be
Wordt uw privacy geschonden, dan kunt u dit melden via: problem_data@gltt.be
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