
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG                         mei 2018
Privacy reglement Stichting Dunya, Vlissingen                                                                 .  

Algemene info Stichting Dunya
Stichting Dunya (Wereld) is opgericht op 06.09.2005
Doel van de Stichting is o.a. het aanbieden van Nederlandse taallessen aan vrouwen en mannen van 
alle nationaliteiten om daardoor onderlinge communicatie te bevorderen.

De Stichting Dunya heeft op dit moment, naast het bestuur, nog ± 13 vrijwilligers die één of 
meerdere keren per week Nederlandse taallessen geven. 

Het aantal ingeschreven taalcursisten varieert gedurende het cursusjaar tussen 80 en 120 personen.
Alleen van de taalcursisten worden persoonlijke gegevens vastgelegd.

Informatie over cursisten
De cursisten melden zich, óf persoonlijk óf via de website/email, met het verzoek om taallessen te 
volgen.
Naar aanleiding van dat verzoek wordt een “Inschrijfformulier Nederlandse Taallessen” ingevuld en
door de cursist ondertekend. 
Op dit formulier worden de volgende persoonlijke gegevens ingevuld:
. voor- en achternaam
. adres
. geboortedatum
. telefoonnummer
. email-adres
. nationaliteit
. eventuele vooropleiding
. reeds eerder Nederlandse taallessen gevolgd?
. beroep

Deze gegevens zijn nodig om:
. met de cursist te communiceren
. de maandelijkse nota te sturen
. contact op te nemen ingeval van afwezigheid
. contact op te nemen ingeval van betalingsachterstand
. mogelijke indeling op basis van nationaliteit (Spaans sprekende docent voor Spaanse cursisten)
. bereikbaarheid cursist ingeval van fout email-adres
[ wat betreft geboortejaar: Nodig voor (anonieme) kwartaalopgave aan “Stichting Lezen en
[ Schrijven” >  Ministerie. Opgave betreft aantallen cursisten, man of vrouw en geboortejaar.  

Bewaren inschrijfformulieren huidige cursisten
Deze worden bewaard in een ordner, in een afgesloten kast bij de penningmeester thuis.
Met behulp van deze formulieren worden de maandeljjkse nota’s gemaakt en verzonden.
Ingeval geen email-adres of foutief email-adres, wordt de nota naar het huisadres gestuurd.

Bewaartermijn inschrijfformulieren ex-cursisten
Nadat de cursist is gestopt met de lessen worden de inschrijfformulieren nog 2 jaar bewaard.
Reden is dat cursisten soms na enige tijd weer terugkomen, nadat Dunya ze uitgeschreven had
vanwege het feit dat zij -zonder afmelding- al enkele maanden niet meer naar de lessen kwamen en 
ook de nota niet meer betaalden.
Hiervan wordt een aantekening gemaakt op het inschrijfformulier.



Om te voorkomen dat deze cursisten telkens zonder betaling lessen volgen, worden de 
inschrijfformulieren 2 jaar bewaard.

Informatie op computer-1
Op de PC van de penningmeester staat een Word-document waarop vermeld de voor- en 
achternamen van alle cursisten. Geen andere gegevens.
Dit bestand wordt ook gebruikt voor het aanmaken van de maandelijkse nota’s.  

Lijst met verzonden nota’s
Maandelijks wordt door de penningmeester een Word-document gemaakt  van de verzonden nota’s.
Daarop staan de voor- en achternamen  van de cursisten en het door hen te betalen bedrag.
Adres- of andere gegevens komen op deze lijst niet voor.
Op de print van dit document wordt aangetekend wie betaald heeft, hoe en wanneer.
De print wordt bewaard in de eerder genoemde ordner bij de inschrijfformulieren. 
Op de PC wordt hiervan niets opgeslagen. 

Informatie op computer-2
Ook de secretaresse van de Stichting Dunya heeft een cursistenbestand op haar PC.
In dit bestand staan, naast voor- en achternamen, ook de email-adressen en telefoonnummers van de
cursisten vermeld.

Presentie-lijst
Als de cursist naar de les komt wordt bij de betreffende datum zijn/haar voor- en achternaam 
genoteerd in een schrift.
Met behulp van dit schrift maakt de secretaresse aan het einde van elke maand een excel-bestand 
van de presentielijst.
Op deze presentielijst staan voor- en achternaam + data gevolgde lessen.
De presentielijst wordt gedeeld met de penningmeester en de les-coördinator.

Informatie aan vrijwilligers
Op 19 juni 2018 is er een bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers.
Tijdens deze bijeenkomst is het belang van de AVG aan alle vrijwilligers uitgelegd.

Informatie aan cursisten
De huidige procedure is dat elke nieuwe cursist bij aanvang van de cursus een formulier “Informatie
lessen Nederlandse Taal” krijgt. 
Hiervan is zowel een Nederlandse als een Engelstalige versie beschikbaar.
Dit informatieformulier zal worden aangevuld met informatie over de manier waarop de Stichting 
Dunya omgaat met hun privacy.
De aanvulling vermeldt dat de persoonsgegevens die de cursist heeft ingevuld op het 
inschrijfformulier vertrouwelijk wordt behandeld, uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij 
Dunya, en niet zal worden gedeeld met anderen. 
Aan alle huidige en nieuwe cursisten is dit informatieformulier, aangevuld met de 
privacyinformatie, toegezonden. 

Derde partijen
Zoals eerder vermeld bij “informatie over cursisten” wordt geen persoonlijke informatie over onze 
cursisten gedeeld met derde partijen.
De “Stichting Lezen en Schrijven” vraagt ons 1x per kwartaal om het aantal cursisten en het aantal 
docenten. Deze stichting vraagt dat in opdracht van het Ministerie.
Uitsluitend de aantallen worden doorgegeven. Geen enkele persoonlijke informatie. 



Beveiliging PC-1 en PC-2
Beide PC’s zijn beveiligd met een virusscan en een password.

Datalekken
Indien, ondanks de beveiliging, tóch een datalek ontdekt wordt in deze computers zal direct de
Autoriteit Persoonsgegevens daarvan in kennis worden gesteld via 
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0

Website
Stichting Dunya heeft een website https://dunyataalonderwijs.nl
Op de website zijn o.a. foto’s geplaatst van diverse activiteiten en de deelnemers daaraan.
Personen op de geplaatste foto’s hebben hiervoor schriftelijk toestemming gegeven.

Bovenstaand reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Dunya
Op 22 mei 2018

Namens het bestuur, 

Fred de Bree
penningmeester

  
 
  

 

https://dunyataalonderwijs.nl/

