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Contactgegevens
Contactgegevens Lentiz Onderwijsgroep:
•
•
•

Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:

coördinator AVG
privacy@lentiz.nl
010-2041600

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming :
•
•
•

Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:

S.Sarneel – Lumen Group
stijn.sarneel@lumengroup.nl
030-8896575

Lentiz en haar scholen verwerken persoonsgegevens. Lentiz vindt privacy van groot belang en
gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Daarbij voldoen wij aan de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen
wij u graag uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers van onze websites.
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Waarom verwerken wij gegevens
Lentiz verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van haar websites die daar door de
bezoekers worden ingevuld. De cookies die door de website worden toegepast slaan geen
persoonsgegevens op.
Op onze website komen verschillende pagina’s voor waar u gegevens kunt invullen,
bijvoorbeeld om in contact te komen met een specifieke medewerker. Wij gaan ervan uit dat
u bij het invullen van uw gegevens toestemming aan ons verleent om deze gegevens te
verwerken.

Hoe wij omgaan met uw gegevens
Lentiz zal deze gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan externe relaties als er
geen verwerkersovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomsten hebben wij afspraken
gemaakt over het veilig en vertrouwd omgaan met de gegevens die wij bijvoorbeeld opslaan
bij een hostingpartij. De partijen waar wij mee samenwerken slaan die gegevens in principe
op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Wij delen de gegevens van onze leerlingen, studenten en cursisten niet met commerciële
derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij deze gegevens niet verkopen aan
derde partijen.
Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk
is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan
noodzakelijk. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten u hebt
De Algemene Verordening Gegevensbescherming omschrijft een aantal rechten die u hebt als
u persoonsgegevens op onze websites invult. Dit zijn:
•
•
•
•
•
•

Recht op inzage, rectificatie en het verwijderen van persoonsgegevens
Recht op beperking van de verwerking
Recht op bezwaar tegen de verwerking
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Recht op het intrekken van toestemming
Recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u hiervan gebruik wilt maken of hierover een klacht wilt indienen, kunt u contact
opnemen met onze Coördinator AVG of onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de
contactgegevens bovenaan deze toelichting).
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