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Animo verzamelt persoonsgegevens van de cursisten via het inschrijfformulier en een bestelformulier via een 

beveiligde website.  

 

Inschrijven voor een cursus. 

Door zich voor een cursus in te schrijven wordt toestemming gegeven om via de e-mail informatie te krijgen over 

de cursus waarvoor men staat ingeschreven en toegangscodes te ontvangen om op onze website in te loggen om 

toegang te krijgen tot het materiaal. Dit is een noodzakelijk onderdeel van de cursus.  Daarnaast kan het nodig 

zijn telefonisch contact op te nemen bij wijzigingen in een cursus als gevolg van bijvoorbeeld ziekte van een 

docent. 

 

Daarnaast vragen we specifiek toestemming of we een cursist op de hoogte mogen houden van vervolgcursussen 

en interessante activiteiten van Animo zelf, zoals bijvoorbeeld een uitwisseling. Wij informeren de cursisten die 

op het moment een cursus volgen en degenen die maximaal een jaar terug bij ons cursus hebben gevolgd over 

ons toekomstige programma. De gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt.  Alle andere reclame-

uitingen worden op onze website of via sociale media verspreid. 

 

Indien de cursist geen toestemming geeft, versturen we geen e-mails die betrekking hebben op iets anders dan 

de eigen cursus. 

 

Bij aanmelding voor een cursus worden naast e-mail en telefoonnummer ook de adresgegevens gevraagd. Deze 

gebruiken we alleen om een idee te krijgen van waar onze cursisten vandaan komen. Als blijkt dat meerdere 

cursisten op hetzelfde adres wonen, vragen we ze of ze een deel van het lesmateriaal willen delen. Daarnaast 

houden we rekening met de afstand in het geval een cursus geannuleerd wordt. We bellen dan eerst de cursisten 

die het verst weg wonen. We gebruiken de adresgegevens op geen enkele andere manier.  Cursisten ontvangen in 

principe geen post van ons, tenzij ze daar specifiek om vragen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat. 

 

Bewaartermijn van de gegevens van een inschrijving 

Zodra een inschrijving bij ons verwerkt is wordt het inschrijfformulier en de bijbehorende bevestiging 5 jaar in 

papiervorm bewaard. Dit is een administratieve verplichting. De digitale inschrijving wordt direct verwijderd van 

onze computer. Wel blijven de verzonden bevestigingen een jaar digitaal beschikbaar. 

 

Beveiligde website 

Onze website www.spaans-bij-animo.nl draait in een beveiligde omgeving. 

 

Verstrekking van gegevens aan derden 

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens van cursisten zonder hun uitdrukkelijke toestemming aan derden. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Als er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens dan kun je een klacht indien bij de privacy 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

http://www.spaans-bij-animo.nl/

