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Privacyreglement 

 

Via dit reglement informeren Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli 

Language Courses B.V. over de wijze waarop  zij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. verwerken 

uw persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van beide 

organisaties en zijn daarvoor (mede)verantwoordelijk. 

 
Wet bescherming Persoonsgegevens 

Sinds 1 december 2002 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht. 

Doel van deze wet is dat burgers geen ongevraagde informatie of reclame in hun 

(digitale) brievenbus ontvangen. Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli 

Language Courses B.V. houden zich aan deze wet en hanteren daarom de volgende 

vaste werkwijze met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. 

 
Artikel  1 Begripsbepalingen  

Klant: individueel, natuurlijk persoon die Language Institute Regina Coeli B.V. en 

Regina Coeli Language Courses B.V. informatie heeft gevraagd over taaltrainingen of 

ingeschreven is bij Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language 

Courses B.V. als zijnde klant of ex-klant die lessen volgt of heeft gevolgd bij Language 

Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. 

Registratie: het gestructureerd bestand van persoonsgegevens. 

Beheerder: de registratie van persoonsgegevens wordt door medewerkers van 

Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. beheerd 

onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke.  

Derde: ieder, niet zijnde de ‘betrokkene’ of de ‘beheerder’ van persoonsgegevens. 

 
Artikel  2 De verantwoordelijke 

De directie van Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. is 

de verantwoordelijke voor de uitvoering van de WBP. 
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Artikel 3 Toepassingsgebied 

1. Dit reglement is van toepassing op de handmatige en geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens binnen Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language 

Courses B.V. 

2. Dit reglement is van toepassing op alle klanten van Language Institute Regina Coeli B.V. 

en Regina Coeli Language Courses B.V. 

3. Dit reglement is tevens van toepassing op alle door derden verwezen klanten, ook al is de 

verwijzer in het bezit van een privacyreglement. 

 
Artikel 4 Doel van het verzamelen van persoonsgegevens  

Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V.  

verzamelen persoonsgegevens om: 

1. op verzoek van de klant, een antwoord te geven op de door hem gestelde vragen en van 

de door hem gewenste informatie te vertrekken; 

2. de registratie en administratieve afhandeling van het intakegesprek en deelname van de 

klant aan de door hem gewenste taaltraining te registreren en administratief af te 

handelen; 

3. de met de klant overeengekomen maatwerk taaltraining te verzorgen; 

4. te communiceren met de klant in het kader van zijn taaltraining; 

5. de klant in het kader van inburgeringtrajecten aan te melden bij DUO; 

6. cursusgelden en kosten van leermiddelen in het kader van inburgeringtrajecten te innen; 

7. analyses en (management)rapportages uit te voeren ten behoeve van het verbeteren van 

onze dienstverlening; 

8. de klant onze nieuwsbrief of brochures/flyers toe te zenden; 

9. een door een klant ingediende klacht op te lossen; 

10. te voldoen aan de op Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language 

Courses B.V. rustende wet- en regelgeving. 

In alle andere voorkomende situaties worden persoonsgegevens van klanten slechts 

verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). 
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Artikel  5 Beveiligingsmaatregelen en bewaartermijn 

De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens juist, nauwkeurig, 

toereikend en niet bovenmatig zijn, hierbij gelet op de gestelde doelen waarvoor zij 

verzameld worden. Deze maatregelen omvatten: 

1. De verantwoordelijke voert passende technische en organisatorische maatregelen uit om 

de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van 

onrechtmatige verwerking.  

2. Toegang tot het geautomatiseerde systeem is alleen mogelijk middels een wachtwoord.  

3. Toegang tot de persoonsgegevens hebben slechts die medewerkers die uit hoofde van 

hun functie met de klanten in contact zijn (zie artikel 8). 

4. De persoonsgegevens worden maximaal 26 maanden na beëindiging van de taaltraining 

bewaard. 

 
Artikel  6 Ondubbelzinnige toestemming 

De klant wordt geïnformeerd over het doel van de registratie van persoonsgegevens en 

gevraagd uit vrije wil toestemming te geven voor registratie. In bepaalde situaties verklaart de 

klant bij ondertekening van een trainingsvoorstel dat hij akkoord gaat met het feit dat de 

persoonsgegevens en verwerking van resultaatgegevens naar derden gaat. Dit gebeurt in het 

geval van organisatie van netwerk bijeenkomsten.  

In gewijzigde of nieuwe situaties waarin de persoonsgegevens verwerkt worden, dient 

toestemming gevraagd te worden aan de klant. 

 
Artikel  7 Inzage, correctie en verwijdering 

Klanten hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van de vastgelegde 

persoonsgegevens. In de persoonlijke My Regina Coeli account kan de klant de belangrijkste 

gegevens zelf inzien en aanpassen. Daarnaast kan de klant een gespecificeerd verzoek tot 

Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. richten door een 

email te sturen naar clientservices@reginacoeli.nl, onder vermelding van zijn naam en adres.  

Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. zullen binnen 4 

weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot 

verwijdering zullen Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses 

B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover 

mailto:clientservices@reginacoeli.nl
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de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende 

redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Derden, aan wie gegevens zijn verstrekt, 

worden van de wijzigingen op de hoogte gebracht. 

 
Artikel  8 Registratie 

1. In de registratie worden geen andere gegevens opgenomen dan hieronder vermeld: 

Met betrekking tot de (oud-)klant: 

Persoonsgegevens: 

− achternaam, voornamen, initialen, voor-/tussenvoegsels; 

− geslacht; 

− geboortedatum, -plaats en -land; 

− Burger Service Nummer (uitsluitend voor inburgeringtrajecten in het kader van Blik op 

Werk keurmerk); 

− nationaliteit; 

− opleidingsniveau; 

− huisadres met postcode, telefoonnummer, e-mailadres, Skype-/Webexadres; 

− naam en adres van de verwijzende instantie/het bedrijf waar de klant werkzaam is. 

 

Gegevens betreffende de taaltraining en de trainingsvorm: 

− taal waarvoor de klant zich heeft ingeschreven (doeltaal); 

− begin- en bereikte niveau in de te leren taal; 

− presentie en examenresultaten (uitsluitend voor inburgeringtrajecten in het kader van 

Blik op Werk keurmerk); 

− leerdoelen voor de taaltraining; 

− taal waarin uitleg kan worden gegevens (steuntaal); 

− dienst/type taaltraining; 

− aantal trainingsdagen; 

− aantal overnachtingen; 

− aanwezigheid bij training(en); 

− bereikte niveau na afloop van de taaltraining; 

− uitgevoerde Multimedia oefeningen; 

− advies voor verdere ontwikkeling van het taalniveau; 
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− indien aan de orde dieetwensen. 

Met betrekking tot de (oud-)contactpersoon: 

− achternaam, voornamen, initialen, voor-/tussenvoegsels; 

− geslacht; 

− andere dan onder 1. Bedoelde gegevens waarvan de opneming wordt vereist 

ingevolge van de toepassing van enig wettelijk voorschrift. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde soorten van gegevens worden alleen opgenomen in 

de registratie voor de categorie personen die bij Language Institute Regina Coeli B.V. en 

Regina Coeli Language Courses B.V. zijn ingeschreven als klant, teneinde bij Language 

Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. opleiding te volgen dan 

wel scholing te hebben gevolgd. 

 
Artikel  9 Toegang tot registratie 

Medewerkers van Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. 

zijn bevoegd persoonsgegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen en te 

verwijderen onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke(n). 

 

Artikel  10 Informatieverstrekking binnen Language Institute Regina Coeli B.V. 

en Regina Coeli Language Courses B.V. 

Aan de volgende instanties/registraties kunnen periodiek categorieën 

persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7 worden doorgegeven: 

− medewerkers  Client Services; 

− medewerkers Receptie; 

− medewerkers  Marketing & Sales; 

− medewerkers Finance; 

− medewerkers taalsecties. 

 
Artikel  11 Informatieverstrekking aan derden 

1. Aan de volgende instanties buiten Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli 

Language Courses B.V. worden gegevens uit de persoonsregistratie verstrekt voor het 

daarbij vermelde doel: 
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Conferentieoord de Ruwenberg of Van der Valk Hotel-Vught waar een aantal van de 

klanten van Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V 

verblijven gedurende de training. Gegevens worden verstrekt op basis van hetgeen 

overeengekomen is in het contract, namelijk:  achternaam, voornaam en aantal geboekte 

overnachtingen. 

2. Buiten de in artikel 10 A genoemde instanties kunnen door Language Institute Regina 

Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V van de registratie bepaalde gegevens 

verstrekt worden aan categorieën personen of instanties die zorgen voor: 

A. De behandeling van geschillen; 

B. Het verrichten van een accountantscontrole; 

C. Het  technische beheer van ICT programmatuur.  

 
Artikel 12 Cameratoezicht 

Het gebruik van cameratoezicht geldt als een vorm van verwerking van persoonsgegevens. 

Hiervoor zijn de volgende additionele voorwaarden van toepassing: 

1. cameratoezicht vindt uitsluitend plaats: 

− ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen; 

− voor toezicht in het gebouw en op het terrein van het instituut; 

− ter bewaking van zaken die zich in het gebouw en op het terrein van het instituut 

bevinden. 

2. waar camera’s zijn geplaatst, is dat duidelijk aangegeven.  

3. met betrekking tot het bewaren van de door middel van het cameratoezicht 

vastgelegde gegevens geldt dat er uitsluitend beelden worden opgeslagen wanneer 

een camera is geplaatst ter bewaking van zaken die zich in het gebouw en op het 

terrein van het instituut bevinden. Het hiervoor bepaalde in artikel 5 is van 

overeenkomstige toepassing op door middel van cameratoezicht vastgelegde 

gegevens, met dien verstande dat deze gegevens niet langer worden bewaard dan 7 

werkdagen, tenzij er incidenten zijn vastgelegd.  
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Artikel 13 Cookies  

De website van “Regina Coeli” maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 

tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op de computer van klanten 

worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden 

bijgehouden welke webpagina’s bezoekers bekijken en welke opties zij gebruiken. 

“Regina Coeli” gebruikt deze gegevens o.a. ter optimalisering van haar website. 

Cookies worden automatisch verwijderd wanneer de bezoeker zijn internet browser 

afsluit. Bezoekers kunnen hun internet browser zo instellen dat ze een waarschuwing 

ontvangen bij plaatsing van een cookie. Ook is het voor de bezoeker mogelijk om het 

plaatsen van cookies volledig te blokkeren. In dat geval is het echter mogelijk dat de 

bezoeker niet van alle onderdelen van de website van “Regina Coeli” gebruik kan 

maken. 

 
Artikel 14 Webanalyse 

Regina Coeli maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze 

diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website 

gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over het gebruik van 

de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google 

opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze 

informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het 

websitegebruik op te stellen voor Regina Coeli en andere diensten aan te bieden met 

betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. 

 

Artikel 15 Benaming en wijziging 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement”. Language Institute Regina Coeli 

B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. kunnen dit Privacy Reglement wijzigen. We raden 

dan ook aan dit Privacy Reglement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van 

eventuele wijzigingen. Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2017. 

 


