Privacy statement Postacademisch
Scholingstraject Archeologie (PASTA)
Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal PASTA deze informatie
gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.
PASTA vindt privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene
Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.
Wie zijn we?
PASTA is gevestigd te Moergestel, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen
(Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door
u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.
Technische informatie
Wanneer worden er persoonsgegevens verzameld?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op
onze website, u zich inschrijft voor één van de verschillende cursussen of op andere wijze
aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, wat
bestaat uit het organiseren en uitvoeren van (incompany) opleidingen.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
- de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
- een cursistrelatie met u aan te gaan en hiervoor de relevante administratie uit te
voeren.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een
deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op uw wensen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van
de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met)
persoonsgegevens:
Bij inschrijving:
- NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
- Geboortedatum en geslacht;
- Status ten behoeve van het actorregister;
- Functie en naam werkgever;
- Evt. facturatiegegevens van de werkgever.
PASTA legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders
toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld
gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid,
seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
PASTA kan de naam, functie, actorstatus en naam werkgever doorgeven aan haar
docenten, die namens haar cursussen verzorgen. En in alle overige gevallen waarin wij
hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk
vonnis. De administratie van PASTA is volledig in handen van Vriens Archeo Flex
(penvoerder). Vriens Archeo Flex heeft met overige organisaties die onze gegevens in
kunnen zien, is een bewerkovereenkomst afgesloten.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd
belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming
met de doelen zoals genoemd bij 'Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?'
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De gegevens die wij verzamelen (zie ‘Bij inschrijving’) worden bewaart tot twee jaar na
afloop van het kalenderjaar waarin u zich heeft ingeschreven.
Mocht een cursus niet door kunnen gaan, bijvoorbeeld door onvoldoende animo, worden uw
gegevens bewaard om uw actief op de hoogte te kunnen houden van nieuwe cursusdata.
Indien u niet op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe cursusdata kunt u dit
telefonisch of via e-mail aangeven bij PASTA. U wordt dan niet meer actief op de hoogte
gehouden.
Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze dienstverlening.
Uw rechten
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen,
verwijderen en/of doorsturen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen
met PASTA.
Beveiliging
PASTA doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben
toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan
gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Vriens
Archeo Flex (als penvoerder) met hen overeengekomen door middel van een overeenkomst
dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) van een datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
door PASTA, dan kunt u contact opnemen via 013- 513 28 15.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct (uiterlijk
binnen 72 uur) telefonisch of via e-mail aan PASTA door te geven.
Wijzigingen
PASTA kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar
Privacy statement. De meest actuele versie van de Privacy statement is ten alle tijden te zien
op de website en op te vragen.

