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Privacyverklaring De Upstarter

De Upstarter respecteert jouw privacy en daarom dragen wij er zorg voor dat alle persoonsgegevens die aan

ons worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk worden behandeld. Door middel van deze

privacyverklaring laten wij je weten hoe wij persoonsgegevens verwerken. Hiermee geven wij uitvoering aan de

informatieplicht die is te vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG").

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier

herleidbaar zijn tot die persoon. Het gaat dus om alle gegevens die we specifiek met jou in verband kunnen

brengen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

De navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens worden ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten

door ons verwekt:

● contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);

● andere persoonsgegevens die relevant zijn voor onze cursussen, voor bemiddeling bij stages of voor

onze andere services (waaronder scores, cijfers, waarderingen, gegeven feedback, cijferlijsten en

diploma’s);

● gegevens over afwezigheid (denk daarbij aan ziekmeldingen);

● gegevens over je medische conditie die je met ons deelt zodat wij daar rekening mee kunnen houden

(denk daarbij aan allergieën of handicaps);

● persoonsgegevens die van belang zijn voor het betalingsverkeer (denk daarbij aan betaalgegevens

zoals je IBAN maar ook of en wanneer je de door ons gestuurde facturen betaald hebt).

Deze persoonsgegevens ontlenen wij aan informatie die aan ons wordt verstrekt door jouzelf, door externe

docenten of door de bedrijven waar wij mee samenwerken in het kader van stages, of die te vinden is in

openbare bronnen (zoals het Handelsregister, het Kadaster en social media-platforms).

Op welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen:

● als je toestemming hebt gegeven;

● voor het in behandeling nemen van een inschrijving of het uitvoeren van een overeenkomst;

● als dit nodig is voor het voldoen aan een wettelijke plicht;

● als dit nodig is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken?

Om ons onderwijs te kunnen geven en onze student stages aan te kunnen bieden bij diverse interessante

bedrijven dienen wij persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in dat kader

gebeurt voor de hierna te noemen doeleinden:
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● het verlenen van diensten ter uitvoering van aan ons verstrekte opdrachten, waaronder het aanbieden

van onderwijs en het bemiddelen tussen studenten en bedrijven voor stages, en alles wat daarvoor

nodig of nuttig is;

● het verbeteren van onze dienstverlening;

● het benaderen van bedrijven om een student aldaar stage te laten lopen;

● het opmaken, versturen en innen van facturen, zowel aan studenten als bedrijven;

● het voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen;

● het ontplooien van marketingactiviteiten, met inbegrip van het organiseren van evenementen en het

verschaffen van de informatie over onze diensten;

● het werven en selecteren van nieuwe medewerkers en studenten  (met inbegrip van het beoordelen

van sollicitaties en assessments).

Met wie worden de door ons verwerkte persoonsgegevens gedeeld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor onze

activiteiten en steeds met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt denken aan het

geven van onderwijs door externe docenten, het benaderen van bedrijven voor stages en het voorstellen van

studenten aan bedrijven op onze matching events.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een

andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met iedere derde partij die ten behoeve van De Upstarter jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een

verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat die derde partij ook handelt in overeenstemming

met de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke diensten

verlenen, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens rechtstreeks verantwoordelijk voor de

naleving van de AVG.

Wij houden van bezoeken aan onze website geen gegevens (zoals IP-adressen) bij. Wel plaatsen wij functionele

cookies ter bevordering van het gebruik van de website. Verder zijn op onze website links opgenomen naar

websites van derden (waaronder Facebook, Instagram en LinkedIn). Wij houden geen toezicht op en zijn niet

verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik

van die websites is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van zulke derden gebruik maakt, is

het raadzaam eerst kennis te nemen van het beleid van die derden ten aanzien van de verwerking van

persoonsgegevens.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Er worden door ons passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw

persoonsgegevens. Ook in de verwerkersovereenkomsten die wij met derden sluiten zijn afspraken opgenomen

over de door die derden te treffen beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang worden de door ons verwerkte persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de

hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en ook niet langer dan op grond van de

toepasselijke wet- en regelgeving vereist is.
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Wat zijn jouw rechten?

Jouw rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door ons zijn als volgt:

● recht op inzage: dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van je verwerken en

waarvoor we deze verwerken;

● recht op aanpassing, verwijdering en beperking: je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten

aanpassen als deze niet (meer) juist zijn en je hebt bovendien het recht om persoonsgegevens te laten

verwijderen als deze onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze

worden verwerkt of omdat je je toestemming hebt ingetrokken en er geen andere geldige grondslag is

voor verwerking. Je hebt ook het recht op beperking van het verwerken van je persoonsgegevens. Dat

houdt in dat je kenbaar kunt maken dat je persoonsgegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden.

Dat kan als je persoonsgegevens niet juist zijn, als deze onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig

zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of hangende een eventueel bezwaar tegen

verwerking van persoonsgegevens door ons;

● recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht ons te vragen om de persoonsgegevens

die we van jou als betrokkene verwerken in een gestructureerde en gangbare manier en machinaal

leesbare manier over te dragen;

● recht om vergeten te worden: je hebt het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen.

Zolang je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst is dit echter niet

mogelijk;

● recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens als we

jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een andere grondslag dan voor de uitvoering van de

overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Indien je gebruik wilt maken van deze rechten of als je vragen hebt over de verwerking door ons van

persoonsgegevens, dan kun je ons een bericht sturen. Onze contactgegevens staan onderaan deze

privacyverklaring. Wij streven ernaar om na ontvangst van je bericht binnen vier weken wat te laten horen. Om

er zeker van te zijn dat we naar aanleiding van je verzoek de door ons verzamelde persoonsgegevens aan de

juiste persoon verstrekken, kunnen we je vragen ter controle een kopie van een geldig identiteitsbewijs over te

leggen. Een vraag, verzoek of mededeling wordt in principe alleen in behandeling genomen als die vraag, dat

verzoek of die mededeling betrekking heeft op jouw eigen persoonsgegevens.

Als je het niet eens bent met door ons verwerken van jouw persoonsgegevens of de manier waarop wij dat

doen, dan kun je overigens ook nog een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder door ons gewenst ogenblik

te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege een wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving of een uitbreiding van

de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken. Aanpassingen van onze privacyverklaring worden op onze

website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.
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Contactgegevens

De Upstarter

Nieuwendammerkade 28C 1

1022 AB Amsterdam

T: 06- 42593111

E: mariette@deupstarter.nl

W: http://deupstarter.nl/

KvK: 60650516
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