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Privacy Reglement Stichting Cursus Godsdienst Onderwijs   
 
Toepasselijkheid 
Dit Privacy Reglement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of 
persoonsgegevens van een ieder die op enigerlei wijze een relatie heeft met de CGO.   
   
Wij vinden de privacy van onze studenten, docenten en andere contacten belangrijk en gaan 
daarom zorgvuldig met hun gegevens om. Wij verwerken de gegevens van al onze 
contacten overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).   
In dit Privacy Reglement is vastgelegd welke gegevens wij van jou verwerken en voor welke 
doeleinden deze worden gebruikt. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor zover deze door jouzelf aan ons 
verstrekt zijn. Dit geldt voor allen die bij CGO in dienst zijn en voor degenen die studeren aan 
een van de opleidingen van de CGO.  
Wij beschouwen alle data die direct of indirect tot jou te herleiden zijn als persoonsgegevens.  
 
Het betreft de volgende persoonsgegevens: 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 
• Foto 
• Kerkelijke denominatie 
• Hoogst genoten opleiding 
• Te volgen opleiding 
 
Verder leggen we gegevens ten aanzien van het verloop van de studie vast en houden 
daarbij de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen aan: 
• Portfolio’s      (7 jaar na uitschrijving) 
• Stageverslagen     (idem) 
• Scriptie     (idem) 
• Ingeleverde opdrachten en tentamens (idem) 
• Verslagen van mentorgesprekken  (2 maanden na uitschrijving) 
• Kopie diploma/getuigschrift   (50 jaar na behalen) 
 
Waarom heeft CGO genoemde gegevens nodig? 
CGO verwerkt genoemde persoonsgegevens: 
• om jou in te kunnen schrijven als student 
• om de cursusgelden te factureren en te innen 
• om jou in te kunnen voeren in het cijferprogramma 
• om met jou te communiceren d.m.v. mail en Nieuwsbrieven 
• om analyses uit te kunnen voeren met het oog op de werving van studenten  
• om de werving te kunnen verbeteren 
• om informatie over jou te verstrekken aan derden (de overheid) voor zo ver wij  

daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (bijv. t.b.v. diplomaregistratie) 
• om de website te kunnen beveiligen, aanpassen en verbeteren 
• om jou efficiënt te kunnen begeleiden 
• om de financiële belangen van de CGO te beschermen 
 

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/privacy-statement


Pagina 2 van 3 
 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk 
worden gevraagd. 
 
Bewaren en verstrekken van persoonsgegevens  
CGO zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Voor het 
bewaren van persoonsgegevens bestaan er voor het onderwijs wettelijke bewaartermijnen. 
Deze houden wij aan.   
CGO verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting: 
 
Websitebezoek 
De website heeft een openbaar en een besloten gedeelte. Ingeschreven studenten kunnen 
via een login in het besloten gedeelte komen. Wij verzamelen geen gegevens van 
websitebezoekers. 
 
CGO gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een 
klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
 
Gebruik van jouw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden  
Als wij foto’s gebruiken van lessituaties voor de website, zal altijd jouw toestemming 
gevraagd worden.  
 
Beveiliging 
CGO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de database 
van CGO. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het secretariaat, de directeur, de 
adjunct-directeur, de applicatiebeheerder en de leverancier van de website, zover dat uit 
hoofde van hun functie noodzakelijk is. 
Met de externe applicatie beheerder, de websitebeheerder en het Kerkelijk Bureau te 
Woerden, dat zorgt voor uitbetaling van de salarissen, is een verwerkingsovereenkomst 
gesloten.  
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan voor de HBO-opleidingen contact op met het secretariaat@cgohbo.nl of 
voor de Toerustingscursussen met secretariaat@cgo.nu.   
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te laten corrigeren, aan te 
laten passen of -indien er geen wettelijke of administratieve belemmering is- te laten 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door 
ons. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Indien 
wij persoonsgegevens van jou verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht 
de toestemming te allen tijde in te trekken. Je kan een verzoek met betrekking tot één van 
deze rechten sturen naar secretariaat@cgohbo.nl. CGO zal zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 
Klacht 
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, laat dit dan 
vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om 
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een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen 
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de 
website.  
 
Contactgegevens: 
CGO  
Privacy HBO 
E-mail: secretariaat@cgohbo.nl 
 
Privacy Toerusting 
E-mail: secretariaat@cgo.nu 
 
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de CGO op 28 juni 2018 
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