
Privacyverklaring  
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

NIA ACADEMIE kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van 

NIA ACADEMIE en omdat je deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan 

NIA ACADEMIE verstrekt.  

Door het aanmelden voor een cursus of opleiding stem je in met de verwerking hiervan door NIA 

ACADEMIE. NIA ACADEMIE gebruikt de volgende persoonsgegevens voor het maken van 

certificaten/diploma’s, presentielijsten en de studentenadministratie:  

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum (niet verplicht) 

• Adresgegevens  

• Telefoonnummer  

• Emailadres  

Geheimhoudingsverklaring 

NIA ACADEMIE draagt er zorg voor dat een ieder die bij de uitvoering van de opdracht door het 

bedrijf betrokken is, alle genoemde aspecten met betrekking tot de privacy naleeft. NIA ACADEMIE 

zal daartoe van elke medewerker, die betrokken is bij de uitvoering van de opdracht, een door de 

betreffende medewerker ondertekende en gedateerde geheimhoudingsverklaring overleggen.  

Waarom NIA ACADEMIE gegevens nodig heeft  

NIA ACADEMIE verwerkt je persoonsgegevens om via e-mail, telefonisch of per post contact met je 

op te kunnen nemen om je te informeren over een cursus of opleiding.  

Hoe lang NIA ACADEMIE gegevens bewaart  

NIA ACADEMIE bewaart je persoonsgegevens in haar studentenadministratie. Je gegevens worden 

niet langer gebruikt dan strikt nodig is voor de uitvoer van cursussen en opleidingen. De gegevens 

worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.  

Delen met anderen  

NIA ACADEMIE deelt je gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een 

cursus of opleiding, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

NIA ACADEMIE deelt alleen de voor- en achternaam én het emailadres met de docenten en 

examinatoren. Het huisadres en telefoonnummer worden alleen gedeeld met de docent of anderen 

ná schriftelijke toestemming van de cursist. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 



verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nia.academie.office@gmail.com.  

NIA ACADEMIE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.  

 

Als het UWV je opleiding vergoedt 

De op de student betrekking hebbende gegevens worden verwerkt met inachtneming van de 

geheimhoudingsbepaling van artikel 74 wet Suwi en met inachtneming van de AVG.  

De op de student betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de door NIA ACADEMIE met UWV gesloten 

Toegangsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.  

NIA ACADEMIE verwijdert twee jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de student de tot de 

persoon van die student te herleiden gegevens, data en/of resultaten. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als NIA ACADEMIE 

bovengenoemde zaken niet naleeft.  

Beveiligen  

NIA ACADEMIE neemt de bescherming van je gegevens serieus en draagt zorg voor passende 

technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van studenten te beveiligen 

tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet-

toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. De 

website van NIA ACADEMIE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de 

beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via 

nia.academie@gmail.com.  

NIA ACADEMIE is als volgt te bereiken:  

Postadres: Nassaukade 62N, 1052 CP te Amsterdam.  

Inschrijvingsnummer KvK: 72 04 43 65 

Telefoon: 06 – 39 76 99 33 

Mailadres: nia.academie@gmail.com 
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