PRIVACY STATEMENT
De persoonlijke informatie is precies wat het is; van jou. Je geeft je informatie door aan
The New School omdat je een studie volgt bij onze opleiding en het blijft jouw informatie.
Alle gegevens die wij over jou verzamelen hebben betrekking op je studie en de
voortgang daarvan aan onze opleiding. Dat zijn je naam en adresgegevens, eventueel
die van je ouders en/of verzorgers, cijferlijsten, aanvragen voor stages,
afstudeerwerkstukken, audio-visueelmateriaal en alle andere denkbare gegevens over je
studievoortgang.
We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij precies om je
persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.
1.

Gegevens
The New School gebruikt alleen de persoonsgegevens die jij zelf rechtstreeks
opgeeft/met jouw toestemming van je ouder/verzorgers ontvangen of noodzakelijk
zijn in het kader van het volgen en voltooien van je opleiding.
We gebruiken de volgende gegevens:
NAW gegevens/postadres;
Telefoonnummer;
Factuuradres en postadres van je ouders en/of verzorger;
E-mailadres;
Social media gegevens;
Vooropleidinggevens;
Studievoortganggegevens, inclusief besluiten;
Betalingsgegevens.

1. 1
Toestemming
Zoals je inmiddels hebt begrepen hebben we voordat je je opleiding bent begonnen door
middel van het tekenen van een contract om toestemming verzocht om gegevens indien nodig in het kader van je studievoortgang - met je ouders of verzorgers te delen.
Daarnaast sturen wij wanneer je daar toestemming voor gegevens hebt altijd afschrift
van de rapporten aan je ouders/verzorgers. Meestal hebben wij ook de NAW-gegevens
van je ouders omdat zij jou opleiding betalen.
1.2

Bijzondere persoonsgegevens

Soms bewaren we ook zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens
over bijvoorbeeld je privésituatie, maar ook rapportages van gedragsdeskundigen over
een leerstoornis zoals Dyslexie of rapportages van de studiecoach. Van deze laatste
rapportages bewaren we alleen de papieren kopieën. Bij een aanvraag voor een
vrijstelling wordt alleen het besluit op basis van het rapport bewaard omdat dit digitaal
aan je wordt verstrekt. Wij doen dit zo veilig mogelijk. Zodra je de opleiding verlaat en de
rapportages niet van directe invloed waren op een (afstudeer)opdracht waarbij voor de

opleiding een wettelijke bewaarplicht geldt, worden de rapportages op verzoek
verwijderd/vernietigd.1
Andere informatie over een privésituatie wordt bij het verlaten van de opleiding
vernietigd en eventueel op jouw verzoek. Of dat verzoek kan worden ingewilligd hangt af
van de vraag of er geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

2.
Beveiliging
Alle gegevens die je aan ons doorgeeft, beveiligen wij met de modernste
technieken. Je wilt immers niet dat de gegevens opeens op straat liggen. Wie niks
met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Is het nodig dat we de
gegevens aan andere opleidingen of organisaties doorgeven, dan is dat altijd in het
kader van je opleiding en op jouw verzoek. Denk dan aan het behalen van een
extern diploma/stage of in het kader van een uitwisselingsprogramma. Wij
vertrouwen er dan van uit dat deze organisaties de gegevens alleen gebruiken voor
het doel waarvoor zij die heeft gekregen.
3.
Bewaartermijnen
We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om, ten eerste je studie af
te ronden, maar ten tweede ook om te kunnen verantwoorden bij een accreditatie
waarom je bepaalde cijfers hebt gekregen. Dit volgt uit een wettelijke plicht. De
gegevens worden volgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer
te bewaren. Zo verplicht de wet ons bijvoorbeeld om de onderliggende
afstudeeropdrachten en betaalgegevens zeven jaar te bewaren.
4.
Doelen
We gebruiken de van jou ontvangen gegevens voor verschillende deeldoelen.
Hierna kun je lezen welke doelen dat precies zijn.
4.1 Studievoortgang: Je studie afronden: Uiteraard gebruiken we de gegevens
voor het afhandelen van je studie. Als je studeert moeten we natuurlijk je
studievoortgang bijhouden en dan wil je daar natuurlijk ook regelmatig van op de
hoogte worden gehouden. Wanneer je daar toestemming voor hebt verleend, delen
we ook de belangrijkste informatie met je ouders. Onder belangrijke informatie
verstaan wij de cijferrapporten en communicatie met je ouders/verzorgers wanneer
het ondanks diverse herinneringen aan jouw adres gericht, je niet reageert of er
geen afdoende verbetering zichtbaar is en het dus echt niet goed gaat met je studie.
4.2 Reclame: The New School is een opleiding voor marketing-communicatie. ‘We
practice what we teach’, is daarbij een centraal motto. Dat betekent ook dat wij
reclame maken voor onszelf; voor onze opleiding. Met reclame zorgen we dat onze
website er niet alleen goed uitziet, maar ook accurate informatie biedt. Daar
gebruiken wij beeldmateriaal bij. Foto’s en elk beeldmateriaal van jou, kunnen op
jouw verzoek altijd worden verwijderd. Wanneer je dat wilt, vragen we een verzoek
aan info@thenewschool.nl te sturen.
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Psychologische rapportages worden in beginsel niet digitaal bewaard, noch gedeeld.

4.3 Online verzoeken: Ook is het mogelijk dat je een vraag hebt. Over je studie
bijvoorbeeld. Deze kun je stellen via een contactformulier via de Portal. Op dit
formulier wordt je gevraagd om verschillende gegevens in te vullen. Deze gegevens
worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de opdracht volledig te vervullen.
Wanneer dit een eindopdracht betreft moeten wij alle onderliggende materialen
zoals plannen van aanpak maar ook het uiteindelijke eindresultaat op grond van een
wettelijke verplichting tenminste zeven jaar bewaren.
5.
Derden
Het is mogelijk dat wij gegevens doorgeven aan bedrijven die jullie/studenten stages
bieden of op ander wijze verbonden zijn met je studie bijvoorbeeld bij projecten,
zogeheten ‘derden’. Deze bedrijven helpen jullie bij je studie bijvoorbeeld bij stages
en/of projectopdrachten. Wij geven daarom soms jouw gegevens door aan derden.
Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van je studie en nooit
zonder jouw instemming tenzij wij dat verplicht zijn door de wet.
6.
Webdiensten
Wij willen ervoor zorgen dat je zo optimaal en persoonlijk mogelijk gebruik kunt
maken van onze website/Portal. Het kan zijn dat we hiervoor gebruikmaken van
statistiekdiensten zoals Google Analytics. Deze diensten houden bij hoe jij onze
website gebruikt. Uiteraard hebben wij afspraken gemaakt met deze bedrijven zodat
ook zij op een veilige manier met jouw informatie omgaan.
7.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Alles om ervoor te zorgen dat onze website en
Portal goed werkt en jij beter kunt studeren. Wil je meer weten over de cookies en
hoe je ze uit kunt zetten? Klik dan hier.
8.
Websites van derden
Op onze website staan zo nu en dan links naar andere websites. Wij hebben geen
invloed op die andere websites en de wijze waarop zij omgaan met jouw informatie.
We kunnen dan ook niet garanderen dat op die websites op dezelfde wijze wordt
omgegaan met jouw gegevens. We raden je aan eerst het Privacy Statement van
die betreffende websites te lezen voordat je daarvan gebruik maakt en sowieso om
voorzichtig te zijn met het delen van persoonlijke informatie.
9.
Wijzigen van Privacy Statement
Om jou zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens, kan het
zijn dat wij dit Privacy Statement soms moeten aanpassen. We raden je aan om
geregeld dit Privacy Statement te lezen zodat je van eventuele wijzigingen op de
hoogte bent.
10. Inzage, wijzigen, verwijderen gegevens of andere vragen?
Je kunt via je inloggegevens altijd zien welke studiegegevens van je geregistreerd
staan. Je kunt dit ook via de administratie opvragen. Zo is het mogelijk om te
controleren of de gegevens wel kloppen. Wil je weten welke gegevens wij met de
toestemming gebruiken of wil je dat wij de gegevensverwerking beperken/staken?
Dan kan je dat in sommige gevallen aan ons verzoeken. Zo kun je dus je

toestemming voor verwerking weer intrekken. Of dit mogelijk is hangt volledig af van
de vraag of er sprake is van een wettelijke grondslag/noodzaak voor de verwerking
en het bewaren van de gegevens in het kader van je studie. Behaalde
studieresultaten, in het bijzonder bij eindopdrachten moeten wij kunnen
verantwoorden voor een periode tot tenminste zeven jaar. Als je wilt weten hoe dit
precies in zijn werk gaat of andere vragen hebt over dit Privacy Statement laat het
ons dan weten.
Je kunt hiervoor contact opnemen met school of door een e-mail te sturen naar
info@thenewschool.nl
11. Klachten?
Natuurlijk helpen wij je graag als je een klacht hebt over onze verwerking van de
persoonsgegevens. Je kunt echter ook een klacht indienen bij de ‘Autoriteit
Persoonsgegevens’, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens.

